
แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,800.00                7,800.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/7800 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/7800 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4/2563,28 ต.ค.62

2 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,000.00                7,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถลดา แดงสะอาด/7000 นางสาวนาถลดา แดงสะอาด/

7000

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5/2563,28 ต.ค.62

3 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,100.00                8,100.00              เฉพาะเจาะจง นายวรีะชยั  ชนิมา/8100 นายวรีะชยั  ชนิมา/8100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2/2563,28 ต.ค.62

4 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,200.00                8,200.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/8,200 นายเจษฎา  พึ่งภพ/8,200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

7/2563,28 ต.ค.62

5 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,950.00                7,950.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา พุฒซ้อน/7950 นางสาววนิดา พุฒซ้อน/7950 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

1/2563,28 ต.ค.62

6 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,000.00                7,000.00              เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7000 นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3/2563,28 ต.ค.62

7 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,200.00                7,200.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7200 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6/2563,28 ต.ค.62

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

8 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 5 รายการ บจ9395 อจ 1,571.30                1,571.30              เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากดั/1571.30 บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากดั/
1571.30

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11/2563,27 พ.ย. 62

9 วสัดุวทิยาศาตร์ จ านวน 1 รายการ 3,800.00                3,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/3800 ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/3800 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2-ธ.ค.-62

10 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,975.00              10,975.00             เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/10975 ร้าน ส.เจริญพาณิชย์/10975 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11/2563,2 ธ.ค. 62

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 15,380.00              15,380.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/15380 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/15380 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12/2563,2 ธ.ค. 62

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 18,680.00              18,680.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/18680 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/18680 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13/2563,2 ธ.ค. 62

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,316.00                9,316.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์9316 อริสสราพาณิชย/์9316 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2563,4 ธ.ค.62

14 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 12 รายการ 6,206.00                6,206.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่6206 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

6206

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/2563,4 ธ.ค.62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

15 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 14 รายการ 6,420.00                6,420.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่6420 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่
6420

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15/2563,4 ธ.ค. 62

16 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 6 รายการ 6,280.90                6,280.90              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

6280.90

ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

6280.90

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17/2563,4 ธ.ค. 62

17 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 600.00                  600.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชยัอ านาจ/600 ร้านแสงชยัอ านาจ/600 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

18 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,500.00                5,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5500 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

19 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,320.00                5,320.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5320 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5320 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

20 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,500.00                4,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4500 หจก.เจริญวทิยา/4500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

21 วสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 4,500.00                4,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4500 หจก.เจริญวทิยา/4500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

22 วสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 4,467.00                4,467.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4467 หจก.เจริญวทิยา/4467 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 7,075.00                7,075.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/7075 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/7075 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2563,18 ธ.ค. 62

24 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 22,095.00              22,095.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/22095 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/22095 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2563,18 ธ.ค. 62

25 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,920.00                4,920.00              เฉพาะเจาะจง สุนทรไทย/4920 สุนทรไทย/4920 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

26 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,500.00                1,500.00              เฉพาะเจาะจง สุนทรไทย/1500 สุนทรไทย/1500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

27 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 6,220.00                6,220.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/6220 หจก.บุญประเสริฐบริการ/6220 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ธ.ค.-62

28 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,340.00                5,340.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5340 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5340 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ธ.ค.-62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

29 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00                4,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/4500 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/4500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ธ.ค.-62

30 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,400.00                2,400.00              เฉพาะเจาะจง ชยัเจริญซีพี/2400 ชยัเจริญซีพี/2400 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6-ธ.ค.-62

31 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00                 เฉพาะเจาะจง วนัเพ็ญ แกว้สาร/300 วนัเพ็ญ แกว้สาร/300 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

32 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 747.00                  747.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกจิ/747 ร้านรุ่งเรืองกจิ/747 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

33 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 566.00                  566.00                 เฉพาะเจาะจง บ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชนั ซีสเทม จ ากดั /
566

บ.เอก-ชยั ดีสทรีบิวชนั ซีสเทม 
จ ากดั /566

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ธ.ค.-62

34 จา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ จ านวน 2 รายการ 576.00                  576.00                 เฉพาะเจาะจง พรประเสริฐ/576 พรประเสริฐ/576 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17/2563,6 ธ.ค. 62

35 จา้งส่งตัวอยา่งสัตวน์้ า จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00                 เฉพาะเจาะจง บ.สหพันธร้์อยเอด็ทัวร์ สาขายโสธร/300 บ.สหพันธร้์อยเอด็ทัวร์ สาขา

ยโสธร/300

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19/2563,18 ธ.ค. 62



แบบ สขร. 1

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง วงเงินที่จดัซ้ือ ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  ธันวาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  ธันวาคม พ.ศ. 2562 

36 วสัดุวทิยาศาตร์ จ านวน 2 รายการ 2,300.00                2,300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านถกูใจชอ็ป/2300 ร้านถกูใจชอ็ป/2300 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

4-ธ.ค.-62

37 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 22,095.00              22,095.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/22095 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/22095 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2563,18 ธ.ค. 62

38 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 7,075.00                7,075.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/7075 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/7075 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2563,18 ธ.ค. 62


