
แบบ  สขร.1

วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา หรือ 

หรือจัดจาง  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

คาวัสดุไฟฟา 1,378.00             1,378.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640201

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุวิทยาศาสตร 2,580.00             2,580.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640202

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุงานบานงานครัว 854.00               854.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640205

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 560.00               560.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640203

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 1,350.00             1,350.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640204

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2564

คาจางเหมาจัดทําเลมเอกสาร 9,766.96             9,766.96             เฉพาะเจาะจง รานรันกอปป รานรันกอปป เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งจาง

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  กษ 640206

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 1,504.42             1,504.42             เฉพาะเจาะจง รานยูเฮงเส็ง รานยูเฮงเส็ง เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  033/2113

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ 2564

คาน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7,550.00             7,550.00             เฉพาะเจาะจง หจก.วิจิตรธัญญาออยล หจก.วิจิตรธัญญาออยล เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบแจงหนี/้ใบวางบิล

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  3/2564

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 990.00               990.00               เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าจืดสมุทรปราการ

ประจําปงบประมาณ  2564  ในรอบเดือน  กุมภาพันธ 2564

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง  (บาท) วิธีซื้อหรือจาง



วงเงินที่จัดซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันท่ีของสัญญา หรือ 

หรือจัดจาง  (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง ราคากลาง  (บาท) วิธีซื้อหรือจาง

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640207

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุสํานักงาน 1,630.00             1,630.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640208

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 2,070.00             2,070.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  640209

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุการเกษตร 16,000.00          16,000.00          เฉพาะเจาะจง นายฐิติวัชร  คลายสุวรรณ นายฐิติวัชร  คลายสุวรรณ เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  กษ 640210

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุสํานักงาน 3,500.00             3,500.00             เฉพาะเจาะจง บจก.วีระมาศการเกษตร บจก.วีระมาศการเกษตร เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  กษ 640211

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

คาวัสดุสํานักงาน 695.00               695.00               เฉพาะเจาะจง บจก.อุดมภัณฑ ศูนยเครื่องเขียน บจก.อุดมภัณฑ ศูนยเครื่องเขียน เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบสั่งซื้อ

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง เลขที่  กษ 640212

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2564

คาจางเหมาบริการทําปายไวนิล 350.00               350.00               เฉพาะเจาะจง SPT ปายไวนิล SPT ปายไวนิล เปนผูเสนอราคารายเดียว บิลเงินสด

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง 05/64/44

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564

คาจางเหมาบริการทําปายไวนิล 350.00               350.00               เฉพาะเจาะจง SPT ปายไวนิล SPT ปายไวนิล เปนผูเสนอราคารายเดียว ใบแจงหนี/้ใบวางบิล

มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจาง 05/64/45

ไมเกินวงเงินงบประมาณ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2564
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(นายบุรฉัตร  จันทกานนท)

ผูอํานวยการศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืดสมุทรปราการ
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