
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

1 วสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 1 รำยกำร 5,520.00             5,520.00               เฉพำะเจำะจง หจก.บญุประเสริฐบริกำร/5,520 หจก.บญุประเสริฐบริกำร/5,520 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

24/2564 ,4/3/64

2 วสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,760.00             2,760.00               เฉพำะเจำะจง หจก.บญุประเสริฐบริกำร/2,760 หจก.บญุประเสริฐบริกำร/2,760 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

24/2564 ,4/3/64

3 วสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,656.00             1,656.00               เฉพำะเจำะจง หจก.บญุประเสริฐบริกำร/1,656 หจก.บญุประเสริฐบริกำร/1,656 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

24/2564 ,4/3/64

4 วสัดุน้้ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,104.00             1,104.00               เฉพำะเจำะจง หจก.บญุประเสริฐบริกำร/1,104 หจก.บญุประเสริฐบริกำร/1,104 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

24/2564 ,4/3/64

5 วสัดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 15 รำยกำร 14,400.00            14,400.00             เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวทิยำ/14,400 หจก.เจริญวทิยำ/14,400 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

25/2564 ,4/3/64

6 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 750.00                750.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.แสงชัยกำรก่อสร้ำงและ

กำรเกษตร/750

บจก.แสงชัยกำรก่อสร้ำงและ

กำรเกษตร/750

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

7 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 750.00                750.00                 เฉพำะเจำะจง บจก.แสงชัยกำรก่อสร้ำงและ

กำรเกษตร/750

บจก.แสงชัยกำรก่อสร้ำงและ

กำรเกษตร/750

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

8 ค่ำปำ้ยไวนลิ จ้ำนวน 1 รำยกำร 800.00                800.00                 เฉพำะเจำะจง ไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์

เม้นท์/800

ไอดีช็อป อีเวนท์ แอนด์กำร์

เม้นท์/800

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

11/2564 ,4/3/64

9 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,080.00             2,080.00               เฉพำะเจำะจง อริสสรำ พำณิชย/์2,080 อริสสรำ พำณิชย/์2,080 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มนีำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดอ ำนำจเจริญ

วันที่ 1-31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มนีำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดอ ำนำจเจริญ

วันที่ 1-31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2564

10 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00             3,300.00               เฉพำะเจำะจง โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3,300 โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3,300 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 64

11 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,300.00             3,300.00               เฉพำะเจำะจง โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3,300 โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/3,300 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

11 มี.ค. 64

12 ค่ำปำ้ยไวนลิ จ้ำนวน 1 รำยกำร 500.00                500.00                 เฉพำะเจำะจง ไอเดียดี ดีไซน/์500 ไอเดียดี ดีไซน/์500 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64

13 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,800.00             3,800.00               เฉพำะเจำะจง สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/3,500 สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/3,500 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

29/2564 ,16/3/64

14 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,250.00             2,250.00               เฉพำะเจำะจง สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/2,250 สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/2,250 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

29/2564 ,16/3/64

15 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 3 รำยกำร 11,930.00            11,930.00             เฉพำะเจำะจง สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/11,930 สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/11,930 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

26/2564 ,16/3/64

16 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 4 รำยกำร 33,800.00            33,800.00             เฉพำะเจำะจง สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/33,800 สิงหท์องเกษตรภณัฑ์/33,800 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

31/2564 ,17/3/64

17 ค่ำซ่อมแซมรถยนต์ จ้ำนวน 5 รำยกำร 8,950.00             8,950.00               เฉพำะเจำะจง อูเ่สรีกำรช่ำง/8,950 อูเ่สรีกำรช่ำง/8,950 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

30/2564 ,16/3/64

18 วสัดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 8 รำยกำร 4,775.00             4,775.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวทิยำ/4,775 หจก.เจริญวทิยำ/4,775 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

32/2564 ,23/3/64



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มนีำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดอ ำนำจเจริญ

วันที่ 1-31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2564

19 วสัดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 7 รำยกำร 4,640.00             4,640.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวทิยำ/4,640 หจก.เจริญวทิยำ/4,640 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

32/2564 ,23/3/64

20 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร 399.00                399.00                 เฉพำะเจำะจง บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำ

อ้ำนำจเจริญ/399

บิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สำขำ

อ้ำนำจเจริญ/399

มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

3 มี.ค. 64

21 วสัดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 1 รำยกำร 300.00                300.00                 เฉพำะเจำะจง น้้ำด่ืมมิตรสัมพันธ/์300 น้้ำด่ืมมิตรสัมพันธ/์300 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

8 มี.ค. 64

22 ค่ำจ้ำงเย็บกระชัง จ้ำนวน 1 รำยกำร 800.00                800.00                 เฉพำะเจำะจง นำงสมร สุขส่ง/800 นำงสมร สุขส่ง/800 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

12 มี.ค. 64

23 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,100.00             3,100.00               เฉพำะเจำะจง นำงสุนนั ครองบญุ/3,100 นำงสุนนั ครองบญุ/3,100 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

19 มี.ค. 64

24 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 200.00                200.00                 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ล้ำนคลังยำเภสัชปำ่ต้ิว/200 ร้ำน ล้ำนคลังยำเภสัชปำ่ต้ิว/200 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

19 มี.ค. 64

25 วสัดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 410.00                410.00                 เฉพำะเจำะจง อ.อะไหล่ยนต์ปำ่ต้ิว/410 อ.อะไหล่ยนต์ปำ่ต้ิว/410 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

19 มี.ค. 64

26 วสัดุส้ำนกังำน จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00             1,500.00               เฉพำะเจำะจง หจก.เจริญวทิยำ/1,500 หจก.เจริญวทิยำ/1,500 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

22 มี.ค. 64



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

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

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มนีำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดอ ำนำจเจริญ

วันที่ 1-31 เดือน มนีำคม พ.ศ. 2564

27 ค่ำปำ้ยไวนลิ จ้ำนวน 1 รำยกำร 600.00                600.00                 เฉพำะเจำะจง ไอดีช็อป อีเวนท ์แอนด์กำร์เม้นท/์600 ไอดีช็อป อีเวนท ์แอนด์กำร์เม้นท/์600 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

22 มี.ค. 64

28 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน จ้ำนวน 1 รำย 8,600.00             8,600.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำภรณ์  จูมทอง/8,600 นำงสำวรัตนำภรณ์  จูมทอง/8600 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

10/2564,28ธ.ค. 63

29 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน จ้ำนวน 1 รำย 7,850.00             7,850.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำวนริศรำ โลหะสำร/7,850 นำงสำวนริศรำ โลหะสำร/7850 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

11/2564,28ธ.ค. 63

30 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน จ้ำนวน 1 รำย 9,000.00             9,000.00               เฉพำะเจำะจง นำยเจษฎำ  พึ่งภพ/9,000 นำยเจษฎำ  พึ่งภพ/9000 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

12/2564,28ธ.ค. 63

31 จ้ำงเหมำบริกำรคนงำน จ้ำนวน 1 รำย 8,350.00             8,350.00               เฉพำะเจำะจง นำงสำววนดิำ พุฒซ้อน/8,350 นำงสำววนดิำ พุฒซ้อน/8350 มีคุณสมบติัถูกต้องครบถ้วน

เสนอรำคำเหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

9/2564,28ธ.ค. 63


