
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑. ค่ำจ้ำงเหมบริกำรฯ-งำนท ำควำมสะอำด ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวบุญรวม  ภูมี นำงสำวบุญรวม  ภูมี เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

(๑ เม.ย. ๖๓-๓๐ มิ.ย.๖๓) มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง เลขท่ี ๑๘/๒๕๖๓

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๑ เมษำยน ๒๕๖๓

๒. ค่ำจ้ำงเหมบริกำรฯ-งำนบันทึกข้อมูล ๒๗,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำงสำวมธุริน  สังข์ทอง นำงสำวมธุริน  สังข์ทอง เป็นผู้เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

(๑ เม.ย. ๖๓-๓๐ มิ.ย.๖๓) มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง เลขท่ี ๑๙/๒๕๖๓

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๑ เมษำยน ๒๕๖๓

๓. ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ ๒,๔๔๐.๐๐ ๒,๔๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(น้ ำยำฆ่ำเช้ือฯ, กลีเซอลีน, แอลกอฮอล์) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๗ เมษำยน ๒๕๖๓

๔. ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ ๓,๖๐๐.๐๐ ๓,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนซ์ บ.เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนซ์ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(เคร่ืองวัดไข้ เทอร์โมมิเตอร์ฯ) จ ำกัด จ ำกัด รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๓๓/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๗ เมษำยน ๒๕๖๓

๕. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฯ-ซ่อมพัน ๒,๐๔๐.๐๐ ๒,๐๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนันต์ไดนำโม ร้ำน อนันต์ไดนำโม มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

มอเตอร์ไดโว่ 2 น้ิว รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๒๐/๒๕๖๓

หมำยเลข 1530-0301-0024 ลงวันท่ี  ๙ เมษำยน ๒๕๖๓

๖. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฯ-ซ่อมพัน ๔,๖๙๐.๐๐ ๔,๖๙๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน อนันต์ไดนำโม ร้ำน อนันต์ไดนำโม มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

มอเตอร์ป๊ัมน้ ำหอยโข่ง รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๒๑/๒๕๖๓

หมำยเลข 1530-0301-0015 ลงวันท่ี  ๙ เมษำยน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  เมษายน  ๒๕๖๓



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๗. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๒,๖๐๐.๐๐ ๒,๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิททยำภัณฑ์ ร้ำนวิทยำภัณฑ์ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(กระดำษถ่ำยเอกสำร A4) เลขท่ี ๓๔ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๙ เมษำยน ๒๕๖๓

๘. ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ๑,๔๔๐.๐๐ ๑,๔๔๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(เชือกไนล่อน ๙ มม.) เลขท่ี ๓๕/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี   ๙ เมษำยน ๒๕๖๓

๙. ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ๖,๘๘๐.๐๐ ๖,๘๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ซ่อมบ่อเพำะฟักกุ้งฯ) พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๓๖/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี   ๙ เมษำยน ๒๕๖๓

๑๐. ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ๖๐๐.๐๐ ๖๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ทรำยหยำบ ๑ คิว) เลขท่ี  ๓๗/๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๓

๑๑. ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง ๙,๓๖๒.๕๐ ๙,๓๖๒.๕๐ เฉพำะเจำะจง บ.กม.๑๙๙ ซัพพลำย บ.กม.๑๙๙ ซัพพลำย มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ซ่อมช้ันวำงอุปกรณ์ห้องพัสดุ) จ ำกัด จ ำกัด พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี  ๓๘/๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๑๗ เมษำยน ๒๕๖๓

๑๒. ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ๑๐,๗๗๐.๐๐ ๑๐,๗๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ต้นเกษตร จ ำกัด บ.ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ร ำ,ปลำป่น,อำหำรปลำดุกกลำง) เลขท่ี  ๓๙/๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน   เมษายน  ๒๕๖๓


