
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 17 รายการ 62,500.00              62,500.00             เฉพาะเจาะจง นาหวา้การช่าง/62500 นาหวา้การช่าง/62500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

52/2563,4 ม.ิย. 63

2 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00                4,000.00               เฉพาะเจาะจง แผ่นดินทองฟาร์ม/4000 แผ่นดินทองฟาร์ม/4000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

58/2563,1 ก.ค. 63

3 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง แผ่นดินทองฟาร์ม/3000 แผ่นดินทองฟาร์ม/3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

58/2563,1 ก.ค. 63

4 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง แผ่นดินทองฟาร์ม/3000 แผ่นดินทองฟาร์ม/3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30-ม.ิย.-63

5 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 420.00                  420.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ออะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/420 ร้านอ.ออะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/420 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

1-ก.ค.-63

6 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 990.00                  990.00                 เฉพาะเจาะจง ไอดีช็อปอเีวนท์แอนด์การ์เม้น/990 ไอดีช็อปอเีวนท์แอนด์การ์เม้น/990 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

39/2563,29 พ.ค. 63

7 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 12,300.00              12,300.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/12300 หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/12300 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

59/2563,10 ก.ค. 63

8 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,520.00                4,520.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/4520 หจก.บุญประเสริฐบริการ/4520 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,10 ก.ค. 63  

9 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,260.00                2,260.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2260 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2260 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,10 ก.ค. 63  

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที ่1-31 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2563

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจริญ

วันที ่1-31 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

10 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,260.00                2,260.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2260 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2260 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,10 ก.ค. 63  

11 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,074.00                5,074.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5074 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5074 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,10 ก.ค. 63  

12 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,074.00                5,074.00               เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5074 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5074 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,10 ก.ค. 63  

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 4,390.00                4,390.00               เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/4390 แสงชัยอ านาจ/4390 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ก.ค.-63

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

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ก.ค.-63

15 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,500.00                1,500.00               เฉพาะเจาะจง แสงชัยอ านาจ/1500 แสงชัยอ านาจ/1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ก.ค.-63

16 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,300.00                3,300.00               เฉพาะเจาะจง หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3300 หจก.โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3300 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ก.ค.-63

17 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,800.00                3,800.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอ.ออะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/3800 ร้านอ.ออะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/3800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ก.ค.-63

18 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,000.00                2,000.00               เฉพาะเจาะจง นางปราณี ถนอมชาติ/2000 นางปราณี ถนอมชาติ/2000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ก.ค.-63



แบบ สขร. 1
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19 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,500.00                2,500.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/2500 หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/2500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ก.ค.-63

20 วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3000 หจก.เจริญวทิยา/3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ก.ค.-63

21 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,909.95                1,909.95               เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ่/

1909.95

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่

1909.95

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ก.ค.-63

22 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 3,000.00                3,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3000 หจก.เจริญวทิยา/3000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2563,14 ก.ค. 63

23 วสัดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 8,120.00                8,120.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/8120 หจก.เจริญวทิยา/8120 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2563,14 ก.ค. 63

24 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 16 รายการ 11,336.86              11,336.86             เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอสีาณอบุล ตังปัก/11336.86 หจก.ภาคอสีาณอบุล ตังปัก/

1136.86

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

64/2563,14 ก.ค. 63

25 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 31,690.00              31,690.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/31690 หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/31690 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2563,14 ก.ค. 63

26 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,970.00                5,970.00               เฉพาะเจาะจง หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/5970 หจก.สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/5970 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

62/2563,14 ก.ค. 63

27 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,465.00              10,465.00             เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์10465 อริสสราพาณิชย/์10465 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

63/2563,14 ก.ค. 63



แบบ สขร. 1
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วันที ่1-31 เดือน  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 

28 จา้งซ่อมแซมรถยนต์  จ านวน 7 รายการ 2,293.55                2,293.55               เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากดั/2293.55 บ.โตโยต้าอ านาจเจริญ จ ากดั/

2293.55

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

46/2563,16 ก.ค.63

29 วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 7,000.00                7,000.00               เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/7000 หจก.เจริญวทิยา/7000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

66/2563,17 ก.ค. 63

30 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองสูบน้ า จ านวน 1 รายการ 600.00                  600.00                 เฉพาะเจาะจง นาปฎมิาวดี พมิพา/600 นาปฎมิาวดี พมิพา/600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

48/2563,16 ก.ค. 63

31 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 380.00                  380.00                 เฉพาะเจาะจง ไอเดียดี ดีไซน/์380 ไอเดียดี ดีไซน/์380 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

47/2563,16 ก.ค. 63

32 จา้งซ่อมแซมคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 2,090.00                2,090.00               เฉพาะเจาะจง บ.ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากดั/2090 บ.ยูนิต้ีไอทีซิสเต็ม จ ากดั/2090 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

45/2563๑8 ก.ค. 63

33 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00                4,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวอรดี ครองบุญ/4000 นางสาวอรดี ครองบุญ/4000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15-ก.ค.-63

34 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,200.00                1,200.00               เฉพาะเจาะจง ชัยเจริญ ซีพ/ี1200 ชัยเจริญ ซีพ/ี1200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ก.ค.-63

35 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 400.00                  400.00                 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมมิตรสัมพนัธ์/400 น้ าด่ืมมิตรสัมพนัธ์/400 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ก.ค.-63

36 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง นางญาณิศา ศรีวะวงศ์/500 นางญาณิศา ศรีวะวงศ์/500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9-ก.ค.-63


