
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จ านวน 1 งาน 5,950 5,950 เฉพาะเจาะจง ร้านด าริยนต์ 5,950 บาท ร้านด าริยนต์ 5,950 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 21/2564 (5 ม.ค.64)

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 5,040 5,040 เฉพาะเจาะจง ชาลี การเกษตร 5,040 บาท ชาลี การเกษตร 5,040 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 22/2564 (6 ม.ค.64)

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 9,790 9,790 เฉพาะเจาะจง ชาลี การเกษตร 9,790 บาท ชาลี การเกษตร 9,790 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 23/2564 (12 ม.ค.64)

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,307 6,307 เฉพาะเจาะจง ชาลี การเกษตร 6,307 บาท ชาลี การเกษตร 6,307 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 24/2564 (12 ม.ค.64)

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 10,000 บาท หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 10,000 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 25/2564 (13 ม.ค.64)

6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 9,750 9,500 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 9,750 บาท บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 9,750 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 26/2564 (13 ม.ค.64)

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,950 7,950 เฉพาะเจาะจง ชาลี การเกษตร 7,950 บาท ชาลี การเกษตร 7,950 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 27/2564 (18 ม.ค.64)

8 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 6,559 5,995 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 6,559 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 6,559 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 28/2564 (18 ม.ค.64)

9 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 7,950 7,950 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 7,950 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 7,950 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 29/2564 (18 ม.ค.64)

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,264 10,264 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 10,264 บาท สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 10,264 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 30/2564 (18 ม.ค.64)

11 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,132 5,132 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,132 บาท สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,132 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 31/2564 (18 ม.ค.64)

12 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 24,200 22,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 24,200 บาท หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 24,200 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 32/2564 (19 ม.ค.64)

13 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 12,505 11,380 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 12,505 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 12,505 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 33/2564 (19 ม.ค.64)

14 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 14,504 14,419 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 14,504 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 14,504 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 34/2564 (19 ม.ค.64)

15 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ 9,540 9,725 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 9,540 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 9,540 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 35/2564 (21 ม.ค.64)

16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 7 รายการ 5,635 5,379 เฉพาะเจาะจง ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 5,635 บาท ร้านหนองบัวใหญ่พานิช 5,635 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 36/2564 (21 ม.ค.64)

17 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 9 รายการ 5,908 5,722 เฉพาะเจาะจง ชาลี การเกษตร 5,908 บาท ชาลี การเกษตร 5,908 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 37/2564 (22 ม.ค.64)

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,092 5,092 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,092 บาท สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,092 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 38/2564 (26 ม.ค.64)

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,092 5,092 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,092 บาท สหกรณ์การเกษตรจัตุรัส จ ากัด 5,092 บาท ให้เครดิตกับศูนย์ฯ 39/2564 (26 ม.ค.64)

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดชัยภูมิ

วันท่ี  19  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง








