
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธิีซ้ือหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของสญัญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

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

1 วสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 5,557.58           5,557.58           เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่5,557.58 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่5,557.58 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

34/64,1เม.ย.64

2 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 615.25              615.25              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่615.25 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่615.25 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 เม.ย. 64

3 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,780.00           2,780.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2,780 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2,780 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/5เม.ย.64

4 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 2,780.00           2,780.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/2,780 หจก.บุญประเสริฐบริการ/2,780 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 เม.ย. 64

5 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 5,560.00           5,560.00           เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/5,560 หจก.บุญประเสริฐบริการ/5,560 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

33/5เม.ย.64

6 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,500.00           3,500.00           เฉพาะเจาะจง นางปราณี ถนอมชาติ/3,500 นางปราณี ถนอมชาติ/3,500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 เม.ย. 64

7 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,600.00           8,600.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8,600 นางสาวรัตนาภรณ์  จมูทอง/8,600 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

14/64,31 ม.ีค.64

8 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 9,000.00           9,000.00           เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/9,000 นายเจษฎา  พึ่งภพ/9,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16/64,31 ม.ีค.64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสตัวน้์ ำจดือ ำนำจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2564
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2564
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9 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 8,350.00           8,350.00           เฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา พุฒซ้อน/8,350 นางสาววนิดา พุฒซ้อน/8,350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13/64,31 ม.ีค.64

10 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย 7,850.00           7,850.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา โลหะสาร/7,850 นางสาวนริศรา โลหะสาร/7,850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15/64,31 ม.ีค.64

11 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 870.00              870.00              เฉพาะเจาะจง สยามแมคโคร/870 สยามแมคโคร/870 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 เม.ย. 64

12 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าแบบล้อจกัรยาน จ านวน 1 

รายการ

750.00              750.00              เฉพาะเจาะจง นายสมหมาย แสนทวสุีข/750 นายสมหมาย แสนทวสุีข/750 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

39/64,22เม.ย.64

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00           4,500.00           เฉพาะเจาะจง นางบัวทอง ครองบุญ/4,500 สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/3,500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 เม.ย. 64

14 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 345.00              345.00              เฉพาะเจาะจง ร้านคุณแม่/345 สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/2,250 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 เม.ย. 64

15 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,000.00           2,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อบุลถาวรค้าพีช((สาขา)/2,000 สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/11,930 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 เม.ย. 64



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน  เมษำยน  2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสตัวน้์ ำจดือ ำนำจเจริญ

วนัที่ 1-30 เดอืน เมษำยน พ.ศ. 2564

16 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 100.00              100.00              เฉพาะเจาะจง ร้านถกูจงัฃ@ป่าต้ิว/100 ร้านถกูจงัฃ@ป่าต้ิว/100 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

22 เม.ย. 64

17 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 10,800.00          10,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10,800 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10,800 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

35/64,22เม.ย.64

18 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00           5,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5,000 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

36/64,22เม.ย.64

19 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 16,020.00          16,020.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/16,020 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/16,020 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

37/64,22เม.ย.64

20 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,340.00           5,340.00           เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5,340 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/5,340 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

38/64,22เม.ย.64

21 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 10,680.00          10,680.00          เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10,680 หจก.สิงห์ทองการเกษตร/10,680 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

38/64,22เม.ย.64
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