
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 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 24 รายการ 12,566.08              12,566.08             เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่
12566.08

ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่
12566.08

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

28/2563,1 เม.ย. 63

2 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ส่วนราชการ จ านวน 6 รายการ 19,645.20              19,645.20             เฉพาะเจาะจง 3เอน็ออโต้คาร์/19645.20 3เอน็ออโต้คาร์/19645.20 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29/2563,1 เม.ย. 63

3 วสัดุน้ ามนัและหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 5,704.00                5,704.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5704 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5704 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30/2563,2 เม.ย. 63

4 วสัดุน้ ามนัและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,104.00                5,104.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5104 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5104 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30/2563,2 เม.ย. 63

5 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,100.00                8,100.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  พุฒซ้อน/8100 นางสาววนิดา  พุฒซ้อน/8100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2563,28 ก.พ. 63

6 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,500.00                8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

19/2563,28 ก.พ. 63

7 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,500.00                8,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8500 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/2563,28 ก.พ. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

8 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,250.00                7,250.00              เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7250 นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7250 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15/2563,28 ก.พ. 63

9 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,250.00                7,250.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถลดา  แดงสะอาด/7250 นางสาวนาถลดา  แดงสะอาด/

7250

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17/2563,28 ก.พ. 63

10 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,350.00                7,350.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7350 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2563,28 ก.พ. 63

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 2,200.00                2,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/2200 ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/2200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ม.ีค.-63

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชยัอ านาจ/750 ร้านแสงชยัอ านาจ/750 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12-ม.ีค.-63

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 40.00                    40.00                  เฉพาะเจาะจง ถกูใจชอ็ป/40 ถกูใจชอ็ป/40 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10-ม.ีค.-63

14 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 40.00                    40.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัทวารีเทพอ านาจเจริญจ ากดั/40 บริษัทวารีเทพอ านาจเจริญจ ากดั/

40

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ม.ีค.-63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 40.00                    40.00                  เฉพาะเจาะจง บริษัทวารีเทพอ านาจเจริญจ ากดั/40 บริษัทวารีเทพอ านาจเจริญจ ากดั/
40

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12-ม.ีค.-63

16 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 395.00                  395.00                 เฉพาะเจาะจง บิ๊กชซูีเปอร์เชน็เตอร์สาขาอ านาจเจริญ/

395

บิ๊กชซูีเปอร์เชน็เตอร์สาขา

อ านาจเจริญ/395

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ม.ีค.-63

17 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 280.00                  280.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกจิ/280 ร้านรุ่งเรืองกจิ/280 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ม.ีค.-63

18 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 645.00                  645.00                 เฉพาะเจาะจง บิ๊กชซูีเปอร์เชน็เตอร์สาขาอ านาจเจริญ/
645

บิ๊กชซูีเปอร์เชน็เตอร์สาขา
อ านาจเจริญ/645

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25-ม.ีค.-63

19 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 290.00                  290.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามแมค็โครจ ากดั/290 บริษัทสยามแมค็โครจ ากดั/290 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 เม.ย. 63.

20 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 798.00                  798.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั/798 บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากดั/
798

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 เม.ย. 63.

21 จา้งเยบ็กระชงั จ านวน 2 รายการ 200.00                  200.00                 เฉพาะเจาะจง นางวลัิยวรรณ์ ประกอบศรี/200 นางวลัิยวรรณ์ ประกอบศรี/200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36/2563,9 เม.ย. 63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

22 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,100.00                1,100.00              เฉพาะเจาะจง ถกูใจชอ็ป/1100 ถกูใจชอ็ป/1100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-เม.ย.-63

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง แสงชยัอ านาจ/750 แสงชยัอ านาจ/750 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12-ม.ีค.-63

24 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 6,516.50                6,516.50              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/6516.50 หจก.บุญประเสริฐบริการ/

6516.50

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37/2563,13 เม.ย. 63

25 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 รายการ 6,516.50                6,516.50              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/6516.50 หจก.บุญประเสริฐบริการ/
6516.50

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37/2563,13 เม.ย. 63

26 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,860.00                5,860.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5860 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5860 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37/2563,13 เม.ย. 63

27 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,860.00                5,860.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5860 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5860 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37/2563,13 เม.ย. 63

28 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 11,000.00              11,000.00             เฉพาะเจาะจง แผ่นดินทองฟาร์ม/11000 แผ่นดินทองฟาร์ม/11000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

38/2563,13 เม.ย. 63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

29 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 93,750.00              93,750.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/93750 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/93750 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31/2563,9 เม.ย. 63

30 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 11,000.00              11,000.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/11000 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/11000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,10 เม.ย. 63

31 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 14,095.00              14,095.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/14095 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/14095 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,10 เม.ย. 63

32 วสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 20,420.00              20,420.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/20420 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/20420 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,10 เม.ย. 63

33 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 17,615.00              17,615.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/17615 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/17615 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,10 เม.ย. 63

34 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 18,745.00              18,745.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/18745 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/18745 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,10 เม.ย. 63

35 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,610.00                2,610.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์2610 อริสสราพาณิชย/์2610 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/2563,10 เม.ย. 63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

36 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,610.00                2,610.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์2610 อริสสราพาณิชย/์2610 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/2563,10 เม.ย. 63

37 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์6 รายการ 16,395.00              16,395.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16395 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16395 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63

38 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 6 รายการ 9,680.00                9,680.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/9680 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/9680 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63

39 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 10,915.00              10,915.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/10915 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/10915 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63

40 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 9,425.00                9,425.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/9425 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/9425 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63

41 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 5 รายการ 5,280.00                5,280.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/5280 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/5280 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63

42 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 4 รายการ 10,100.00              10,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/10100 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/10100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,10 เม.ย. 63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

43 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,155.00                5,155.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/5155 หจก.เจริญวทิยา/5155 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36/2563,10 เม.ย.63

44 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 4,750.00                4,750.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/4750 หจก.เจริญวทิยา/4750 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36/2563,10 เม.ย.63

45 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,480.00                3,480.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์3480 อริสสราพาณิชย/์3480 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-เม.ย.-63

46 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,900.00                1,900.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/1900 ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/1900 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15-เม.ย.-63

47 วสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 6,590.00                6,590.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/6590 หจก.เจริญวทิยา/6590 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

39/2563,16 เม.ย. 63

48 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 3,950.00                3,950.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/3950 ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/3950 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15-เม.ย.-63

49 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 932.00                  932.00                 เฉพาะเจาะจง บ.ชวลิตรวมวสัดุ/932 บ.ชวลิตรวมวสัดุ/932 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-เม.ย.-63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

50 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 3,777.10                3,777.10              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่
3777.10

ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่
3777.10

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16-เม.ย.-63

51 วสัดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 36,100.00              36,100.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/36100 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/36100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

40/2563,16 เม.ย. 63

52 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 7 รายการ 11,210.00              11,210.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/11210 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/11210 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

41/2563,20 เม.ย.63

53 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 7,700.00                7,700.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/7700 ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/7700 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

42/2563,20 เม.ย. 63

54 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00                 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมมติรสัมพันธ/์300 น้ าด่ืมมติรสัมพันธ/์300 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-เม.ย.-63

55 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,100.00                8,100.00              เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา  พุฒซ้อน/8100 นางสาววนิดา  พุฒซ้อน/8100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20/2563,31 ม.ีค.63

56 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,500.00                8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25/2563,31 ม.ีค. 63



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  เมษายน 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน  เมษายน พ.ศ. 2563 

57 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,500.00                8,500.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8500 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22/2563,31 ม.ีค. 63

58 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,250.00                7,250.00              เฉพาะเจาะจง นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7250 นายอภสิิทธิ ์ โมริดา/7250 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21/2563,31 ม.ีค. 63

59 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,250.00                7,250.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนาถลดา  แดงสะอาด/7250 นางสาวนาถลดา  แดงสะอาด/

7250

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23/2563,31 ม.ีค. 63

60 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,350.00                7,350.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7350 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24/2563,31 ม.ีค.63


