
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

1 วสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 2,185.00               2,185.00              เฉพาะเจาะจง ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/2185 ร้านอ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/2185 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27 ส.ค.63

2 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,200.00               4,200.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/4200 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/4200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25-ส.ค.-63

3 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 4,970.15               4,970.15              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
4970.15

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
4970.15

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27-ส.ค.-63

4 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอ านาจ/1500 ร้านแสงชัยอ านาจ/1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27-ส.ค.-63

5 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,500.00               1,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัยอ านาจ/1500 ร้านแสงชัยอ านาจ/1500 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27-ส.ค.-63

6 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 4 รายการ 13,944.24              13,944.24            เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอัสาณอุบล ตังปัก/13944.24 หจก.ภาคอัสาณอุบล ตังปัก/
13944.24

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

79/2563,25 ส.ค. 63

7 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,000.00               6,000.00              เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์ ทับสมบัตร/6000 นางพรทิพย์ ทับสมบัตร/6000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

77/2563,25 ส.ค. 63

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

8 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,700.00               8,700.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย์/8700 อริสสราพาณิชย์/8700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

78/2563,25 ส.ค.63

9 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 1,975.00               1,975.00              เฉพาะเจาะจง เจริญวทิยา/1975 เจริญวทิยา/1975 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

85/2563,27 ส.ค. 63

10 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 3,050.00               3,050.00              เฉพาะเจาะจง เจริญวทิยา/3050 เจริญวทิยา/3050 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

85/2563,27 ส.ค. 63

11 วสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 9,925.00               9,925.00              เฉพาะเจาะจง เจริญวทิยา/9925 เจริญวทิยา/9925 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

85/2563,27 ส.ค. 63

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 14,850.00              14,850.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/14850 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/14850 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

80/2563,27 ส.ค. 63

13 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 2 รายการ 13,200.00              13,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/13200 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/13200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

81/2563,27 ส.ค. 63

14 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,648.00               5,648.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5648 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5648 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

84/2563,27 ส.ค.63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

15 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 9,040.00               9,040.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/9040 หจก.บุญประเสริฐบริการ/9040 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

84/2563,27 ส.ค.63

16 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,373.00               2,373.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2373 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2373 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

84/2563,27 ส.ค.63

17 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 9,040.00               9,040.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/9040 หจก.บุญประเสริฐบริการ/9040 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

84/2563,27 ส.ค.63

18 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 15 รายการ 7,832.40               7,832.40              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
7832.40

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
7832.40

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

83/2563,27 ส.ค.63

19 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 7 รายการ 7,789.60               7,789.60              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่

7789.60

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่

7789.60

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

86/2563,28 ส.ค 63

20 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 1,995.55               1,995.55              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
1995.55

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
1995.55

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

3-ก.ย.-63

21 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,800.00              11,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/11800 หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์/11800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

90/2563,9 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

22 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 9,747.70               9,747.70              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
9747.70

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
9747.70

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

88/2563,3 ก.ย. 63

23 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 21 รายการ 25,765.00              25,765.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสุนทรไทย/25765 ร้านสุนทรไทย/25765 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

89/2563,3 ก.ย. 63

24 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00               3,600.00              เฉพาะเจาะจง รถเมล์ซาวด์/3600 รถเมล์ซาวด์/3600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

57/2563,2 ก.ย. 63

25 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองเสียง จ านวน 2 รายการ 4,800.00               4,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านวณาวฒิุเทคนิคซาวด์/4800 ร้านวณาวฒิุเทคนิคซาวด์/4800 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

57/2563,3 ก.ย. 63

26 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญา้ จ านวน 1 รายการ 1,200.00               1,200.00              เฉพาะเจาะจง นายธนายุทธ ฉันทลักษ/์1200 นายธนายุทธ ฉันทลักษ/์1200 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

59/2563,3 ก.ย. 63

27 จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 12,000.00              12,000.00            เฉพาะเจาะจง อ านาจเจริญคอมมิวนิเคชั่น/12000 อ านาจเจริญคอมมิวนิเคชั่น/12000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

87/2563, 3 ก.ย. 63

28 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 2 รายการ 280.00                  280.00                 เฉพาะเจาะจง อูเ่สรีการช่าง/280 อูเ่สรีการช่าง/280 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2563,8 ก.ย. 63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

29 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,350.00               8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8350 นางวนิดา พุฒซ้อน/8350 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2563,23 ก.ค. 63

30 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,850.00               7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7850 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7850 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/2563,23 ก.ค. 63

31 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 8,600.00               8,600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ จูมทอง/8600 นางสาวรัตนาภรณ์ จูมทอง/8600 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/2563,23 ก.ค. 63

32 จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 9,000.00               9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา พึง่ภพ/9000 นายเจษฎา พึง่ภพ/9000 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

35/2563,23 ก.ค. 63

33 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 1,093.00               1,093.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/1093 หจก.บุญประเสริฐบริการ/1093 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ก.ย.-63

34 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,700.00               3,700.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3700 หจก.เจริญวทิยา/3700 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ก.ย.-63

35 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 290.00                  290.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/290 ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/290 มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17-ก.ย.-63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรอืจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้าง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

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

แบบสรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดอ านาจเจรญิ

วันที ่1-30 เดือน  กันยายน พ.ศ. 2563 

36 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 8,447.65               8,447.65              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
8447.65

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
8447.65

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

91/2563,17 ก.ย. 63

37 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 5,478.40               5,478.40              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
5478.40

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
5478.40

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

91/2563,17 ก.ย. 63

38 วสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 9,972.40               9,972.40              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
9972.40

ร้านสมพรชัยเสาปูนดงแคนใหญ/่
9972.40

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

91/2563,17 ก.ย. 63

39 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 8 รายการ 1,932.42               1,932.42              เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอีสาณอุบล ตังปัก/1932.42 หจก.ภาคอีสาณอุบล ตังปัก/
1932.42

มีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2563,23 ก.ย. 63


