
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 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 7 รายการ 8,000.00                8,000.00              เฉพาะเจาะจง อู่เสรีการชา่ง/8000 อู่เสรีการชา่ง/8000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15/2564,14 ม.ค. 64

2 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 10,145.00              10,145.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10145 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10145 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2564,14 ม.ค 64

3 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 14,240.00              14,240.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/14240 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/14240 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2564,14 ม.ค 64

4 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 3,170.00                3,170.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/3170 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/3170 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2564,14 ม.ค 64

5 วสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,165.00                5,165.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5165 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5165 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/2564,14 ม.ค 64

6 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,008.00                2,008.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2008 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2008 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/2564,14 ม.ค. 64

7 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,460.00                5,460.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5460 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5460 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/2564,14 ม.ค. 64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  มกราคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  มกราคม พ.ศ. 2564



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  มกราคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  มกราคม พ.ศ. 2564

8 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 3,452.00                3,452.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3452 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3452 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/2564,14 ม.ค. 64

9 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 5,376.75                5,376.75              เฉพาะเจาะจง สมพรชยั/5376.75 สมพรชยั/5376.75 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18/2564,14 ม.ค. 64

10 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 15 รายการ 6,516.30                6,516.30              เฉพาะเจาะจง สมพรชยั/6516.30 สมพรชยั/6516.30 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17/2564,14 ม.ค. 64

11 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 8 รายการ 5,917.10                5,917.10              เฉพาะเจาะจง สมพรชยั/5917.10 สมพรชยั/5917.10 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

17/2564,14 ม.ค. 64

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง บ.แสงชยัการกอ่สร้างและการเกษตร 
จ ากดั/750

บ.แสงชยัการกอ่สร้างและ
การเกษตร จ ากดั/750

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ม.ค.-64

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 750.00                  750.00                 เฉพาะเจาะจง บ.แสงชยัการกอ่สร้างและการเกษตร 
จ ากดั/750

บ.แสงชยัการกอ่สร้างและ
การเกษตร จ ากดั/750

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ม.ค.-64

14 วสัดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 1,525.00                1,525.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/1525 หจก.เจริญวทิยา/1525 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14-ม.ค.-64



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  มกราคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  มกราคม พ.ศ. 2564

15 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 470.00                  470.00                 เฉพาะเจาะจง ไอเดียดี ดีไซน์/470 ไอเดียดี ดีไซน์/470 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ม.ค.-64

16 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 3 รายการ 986.54                  986.54                 เฉพาะเจาะจง หจก.ภาคอสิาณอบุลตังปัก/986.54 หจก.ภาคอสิาณอบุลตังปัก/

986.54

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6/2564,14 ม.ค. 64

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

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ม.ค.-64

18 วสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 1,920.00                1,920.00              เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขายโสธร/1920 บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์สาขา

ยโสธร/1920

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ม.ค.-64

19 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 665.00                  665.00                 เฉพาะเจาะจง ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/665 ร้าน อ.อะไหล่ยนต์ป่าต้ิว/665 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

18-ม.ค.-64

20 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,350.00                8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา  พุฒซ้อน/8350 นางวนิดา  พุฒซ้อน/8350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9/2564,28 ธ.ค. 63

21 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,600.00                8,600.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8600 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8600 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

10/2564,28 ธ.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  มกราคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  มกราคม พ.ศ. 2564

22 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,850.00                7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7850 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11/2564,28 ธ.ค. 63

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/9000 นายเจษฎา  พึ่งภพ/9000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

12/2564,28 ธ.ค. 63


