
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 89,062.50              89,062.50            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/89062.50 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/

89062.50

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31/2563,8 เม.ย. 63

2 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 11,525.00              11,525.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/11525 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/11525 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

53/2563,10 มิ.ย. 63

3 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,725.00               1,725.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/1725 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/1725 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

53/2563,10 มิ.ย. 63

4 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,260.00               4,260.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/4260 หจก.บุญประเสริฐบริการ/4260 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/2563,10 มิ.ย. 63

5 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,260.00               4,260.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/4260 หจก.บุญประเสริฐบริการ/4260 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/2563,10 มิ.ย. 63

6 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,789.00               4,789.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/4789 หจก.บุญประเสริฐบริการ/4789 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/2563,10 มิ.ย. 63

7 วสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,789.00               4,789.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/4789 หจก.บุญประเสริฐบริการ/4789 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/2563,10 มิ.ย. 63

8 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,200.00               2,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2200 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/2563,10 มิ.ย. 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที่ 1-30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที่ 1-30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

9 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,200.00               2,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2200 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/2563,10 มิ.ย. 63

10 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,640.00               2,640.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2640 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2640 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/2563,10 มิ.ย. 63

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,100.00               1,100.00              เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/1100 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/1100 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/2563,10 มิ.ย. 63

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 600.00                  600.00                เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/600 แสงชัยอ านาจ/600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10-มิ.ย.-63

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,050.00               1,050.00              เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/1050 แสงชัยอ านาจ/1050 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10-มิ.ย.-63

14 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 750.00                  750.00                เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/750 แสงชัยอ านาจ/750 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10-มิ.ย.-63

15 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 160.00                  160.00                เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/160 ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/160 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10-มิ.ย.-63

16 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,050.00               2,050.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอริสสราพาณิชย/์2050 ร้านอริสสราพาณิชย/์2050 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-มิ.ย.-63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที่ 1-30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

17 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 2,947.85               2,947.85              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ่/

2947.85

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่

2947.85

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-มิ.ย.-63

18 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า จ านวน 1 รายการ 580.00                  580.00                เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ฉันทลักษ/์580 นายธนายุทธ ฉันทลักษ/์580 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

41/2563,4 มิ.ย. 63

19 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 240.00                  240.00                เฉพาะเจาะจง ถูกใจช็อป/240 ถูกใจช็อป/240 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5-มิ.ย.-63

20 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 430.00                  430.00                เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด/430 บ.ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากัด/430 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-มิ.ย.-63

21 จา้งซ่อมแซมรถยนต์  จ านวน 1 รายการ 250.00                  250.00                เฉพาะเจาะจง น าเจริญการยาง/250 น าเจริญการยาง/250 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

40/2563,4 มิ.ย. 63

22 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 400.00                  400.00                เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมมิตรสัมพันธ์/400 น้ าด่ืมมิตรสัมพันธ์/400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5-มิ.ย.-63

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 440.00                  440.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองกิจ/440 ร้านรุ่งเรืองกิจ/440 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5-มิ.ย.-63

24 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,200.00               1,200.00              เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญซีพ/ี1200 ชัยเจริญซีพ/ี1200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2-มิ.ย.-63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที่ 1-30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

25 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,200.00               1,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย/์1200 ร้าน ส.เจริญพาณิชย/์1200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-มิ.ย.-63

26 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 230.00                  230.00                เฉพาะเจาะจง ยิง่รวยพาณิชย์/230 ยิง่รวยพาณิชย/์230 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-มิ.ย.-63

27 จา้งส่งตัวอย่างสัตวน์้ า จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00                เฉพาะเจาะจง สหพันธร้์อยเอ็ดทัวร์สาขายโสธร/300 สหพันธร้์อยเอ็ดทัวร์สาขายโสธร/

300

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

42/2563,22 มิ.ย. 63

28 จา้งซ่อมแซมรถยนต์  จ านวน 4 รายการ 3,800.00               3,800.00              เฉพาะเจาะจง อูเ่สรีการช่าง/3800 อูเ่สรีการช่าง/3800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

43/2563,19 มิ.ย. 63

29 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,900.00               4,900.00              เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/4900 แสงชัยอ านาจ/4900 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23-มิ.ย.-63

30 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00                เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีวะวงค์/500 นางญาณิศา ศรีวะวงค์/500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24-มิ.ย.-63

31 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,575.00               6,575.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย/์6575 ร้าน ส.เจริญพาณิชย/์6575 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

57/2563,23 มิ.ย. 63

32 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 3,915.00               3,915.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3915 หจก.เจริญวทิยา/3915 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2563,23 มิ.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที่ 1-30 เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

33 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 5,000.00               5,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/5000 หจก.เจริญวทิยา/5000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2563,23 มิ.ย. 63

34 จา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,350.00               7,350.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7350 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7350 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24/2563,31 มี.ค. 63

35 จา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,100.00               8,100.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8100 นางวนิดา พุฒซ้อน/8100 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20/2563,31 มีค.63

36 จา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,500.00               8,500.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 นายเจษฎา  พึ่งภพ/8500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25/2563,31 มี.ค. 63

37 จา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,000.00               8,000.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8000 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22/2563,31 มี.ค. 63


