
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑. ค่ำวัสดุส ำนักงำน ๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำภัณฑ์ ร้ำนวิทยำภัณฑ์ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

เลขท่ี ๕๑/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๒. ค่ำวัสดุส ำนักงำน ๓,๓๐๐.๐๐ ๓,๓๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำภัณฑ์ ร้ำนวิทยำภัณฑ์ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

เลขท่ี ๕๒/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๔ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๓. ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ ๔,๓๐๔.๐๐ ๔,๓๐๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.บริบูรณ์บริกำร หจก.บริบูรณ์บริกำร มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ดีเซล ๒๐๐  ลิตร) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๕๓/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๕ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๔. วัสดุคอมพิวเตอร์ ๗,๓๖๐.๐๐ ๗,๓๖๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.อำร์แอนด์พีฯ หจก.อำร์แอนด์พีฯ มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(หมึก HP-๔๖) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๕๔/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๕. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-ขุดลอกสระน้ ำ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ ส.รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

กว้ำง ๑๐ ม. X ยำว ๑๐ ม. X ลึก เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๓

๒ ม. พร้อมท ำร่องน้ ำไหลลงบ่อ ลงวันท่ี  ๘ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๖. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-ซ่อมรอยร่ัวซึม ๖๘,๐๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยพิทักษ์  สมทรง นำยพิทักษ์  สมทรง มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

บ่อดินผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๔๔/๒๕๖๓

(ค.ส.ล.) บ่อดิน D๑ รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๙ มิถุนำยน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๗. ค่ำวัสดุกำรเกษตร ๘,๐๐๐.๐๐ ๘,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(น้ ำเค็ม) เลขท่ี ๕๕ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๘. ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ ๔,๔๒๔.๐๐ ๔,๔๒๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.บริบูรณ์บริกำร หจก.บริบูรณ์บริกำร มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(น้ ำมันดีเซล ๒๐๐ ลิตร) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี ๕๖ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๑๑ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๙. ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ ๒,๖๕๐.๐๐ ๒,๖๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(คลอรีน, E.D.T.A.) เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี  ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๑๐. ค่ำวัสดุกำรเกษตร ๑,๙๐๐.๐๐ ๑,๙๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(สวิง ๓  รำยกำร) เลขท่ี ๕๘/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี  ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๑๑. ค่ำวัสดุกำรเกษตร ๓,๐๖๖.๐๐ ๓,๐๖๖.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(เน้ืออวนโพลี) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี  ๕๙/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๑๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๑๒. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-ท ำป้ำยไวนิล ๔๖๒.๒๔ ๔๖๒.๒๔ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท หจก.กบินทร์บุรีอิงค์เจ็ท มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ. (J.)

งำนโครงกำรห้วยโสมงฯ รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี  ๒๘/๒๕๖๓

ยำว ๒.๔ ม. X กว้ำง ๑.๒ ม. ลงวันท่ี  ๑๗  มิถุนำยน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑๓. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-ตรวจเช็คซ่อม ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนอนันต์  ไดนำโม ร้ำนอนันต์  ไดนำโม มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ. (J.)

ระบบไฟตู้คอลโทรล ระบบน้ ำ เลขท่ี ๒๙/๒๕๖๓

แท้งค์ดอกเห็ด ลงวันท่ี  ๑๘  มิถุนำยน  ๒๕๖๓

๑๔. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร-ซ่อมรอยร่ัวซึม ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ ๑๕๑,๐๐๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง นำยพิทักษ์  สมทรง นำยพิทักษ์  สมทรง มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ. (J.)

บ่อดินผนังคอนกรีต บ่ออนุบำลสัตว์น้ ำ พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๓๐/๒๕๖๓

บ่อคอนกรีตเสริมเสร็ก (ค.ส.ล.) รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๑๘  มิถุนำยน  ๒๕๖๓

บ่อดิน D๖ 

๑๕. ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ๒,๐๕๘.๐๐ ๒,๐๕๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(วัสดุอุปกรณ์ท่อน้ ำประปำ) เลขท่ี  ๖๐/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๑๖. ค่ำวัสดุก่อสร้ำง ๒,๑๑๐.๐๐ ๒,๑๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ชุดลูกลอย,หัวกะโหลกทองเหลือง) เลขท่ี  ๖๑/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓

๑๗. ค่ำวัสดุกำรเกษตร ๓,๖๘๐.๐๐ ๓,๖๘๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.กบินทร์เม่งหลี หจก.กบินทร์เม่งหลี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(๕ รำยกำร) เลขท่ี  ๖๒/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

(ก.ค.๖๓ -  ก.ย.๖๓) มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง เลขท่ี ๓๑/๒๕๖๓

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๒๙  มิถุนำยน ๒๕๖๓

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

มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๓

ไม่เกินวงเงินงบประมำณ ลงวันท่ี  ๒๙  มิถุนำยน ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕๖๓


