
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

งบปกติ (ใบส่ังซ้ือ)

1 วสัดุน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 8,405 8,405 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรหนองมว่งไข่ สหกรณ์การเกษตรหนองมว่งไข่ 1.วสัดุมคุีณภาพเหมาะแก่ ศพจ.แพร่ 5/2564

8404.62 บาท 8404.62 บาท การใชง้าน ลว 23 พ.ย 2564

2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน

ทีป่ระมาณไว้

2 วสัดุส านกังาน 1,284 1,284.00 เฉพาะเจาะจง โรงงานน้ าด่ืมเพิม่สุข โรงงานน้ าด่ืมเพิม่สุข 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 47/2564

1284 บาท 1284 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 1 เม.ย 2564

ทีป่ระมาณไว้

3 วสัดุกอ่สร้าง 1151 1,151.00 เฉพาะเจาะจง บ.สินค้าดี จ ากดั บ.สินค้าดี จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 48/2564

1510.00 บาท 1510.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลง 11 ม.ิย.2564

ทีป่ระมาณไว้

4 วสัดุส านกังาน 1,173 1,173.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศ พาณิชย ์61 ส านกังานใหญ่ หจก.ศ พาณิชย ์61 ส านกังานใหญ่ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 49/2464
1173.00 บาท 1173.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 29 มยิ. 2564

ทีป่ระมาณไว้

5 วสัดุการเกษตร 2,000 2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายมนัส เป็นมูล นายมนัส เป็นมูล 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่50/2564
2000.00 บาท 2000.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 29 ม.ิย .2564

ทีป่ระมาณไว้

6 งานบา้นงานครัว 240 240.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 51/2564
240.00 บาท 240.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 29 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

7 วสัดุส านกังาน 2,900 2,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 29/2564
2900.00 บาท 2900.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 27 เม.ย 2564

ทีป่ระมาณไว้

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564  ปีงบประมาณ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564  ปีงบประมาณ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่

8 ไฟฟา้และวทิยุ 1,620 1,620.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ หจก.ศ พาณิชย์ 61 ส านักงานใหญ่ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 30/2564
1620.00 บาท 1620.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 27 เม.ย 2564

ทีป่ระมาณไว้

9 วสัดุวทิยาศาสตร์ 3,080 3,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญโลหะกิจ ร้านเจริญโลหะกิจ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่.54/2564
3080.00บาท 3080.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 29 ม.ิย.2564

ทีป่ระมาณไว้

ส่ังซ้ืองบเงินทุน

10 วสัดุการเกษตร 20,250 20,250.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 12/2564
20250 บาท 20250 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 15 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

11 วสัดุการเกษตร 1,900 1,900.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 13/2564

1900.00 บาท 1900.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 15 ม.ิย2564

ทีป่ระมาณไว้

12 วสัดุการเกษตร 2870 2,870.00 เฉพาะเจาะจง แสงวรรณพาณิชย์ แสงวรรณพาณิชย์ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่14/2564

2870.00 บาท 2870.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว.22 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

งบปกติ (ใบส่ังจ้าง)

13 ค่าจา้งเหมาบริการงานเจา้หนา้ที่ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา บวัศรีทอง นางสาวโชติการ บวัศรีทอง 1.การบริการเหมาะกบังาน ศพจ.แพร่ 17/2564

บนัทกึขอ้มลู ราคา 9,500 บาท ราคา 9,500 บาท ทีใ่ช ้มคีวามสามารถและ ลว 1 เม.ย 2564

มปีระสิทธภิาพ

2.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง

3.เสนอราคาคาไมเ่กนิวงเงิน

ทีป่ระมาณไว้



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564  ปีงบประมาณ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่

14 จา้งเหมาบริการถา่ยเอกสาร ขาวด า-สี 1258.8 1,258.80 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 23/2564

1258.80 บาท 1258.80 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 1 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

15 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1600 1,600.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ประเสริฐการยาง 2549 หจก.ประเสริฐการยาง 2549 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 24/2564

ทบ.ตค 22 1600.00 บาท 1600.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 2 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

16 ค่าซ่อมแซมโรงเพาะฟกัเลขสินทรัพย์ 1500 1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ายอลูมเินยีม ร้านต่ายอลูมเินยีม 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่.25/2564

21160099 1500.00 บาท 1500.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 2 ม.ิย  2564

ทีป่ระมาณไว้

17 ค่าท าปา้ยไวนลิ 360 360.00 เฉพาะเจาะจง บ.น้ าทองมเิดีย จ ากดั บ.น้ าทองมเิดีย จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่.25/2564

360.00 บาท 360.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 11 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

18 ค่าถา่ยเอกสารอบรมเกษตรกร 5544 5,544.00 เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ไทยอตุสาหการพมิพ์ บ.แพร่ไทยอตุสาหการพมิพ์ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่.24/2564

5544.00 บาท 5544.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 11 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

19 ค่าซ่อมแซมโรงเพาะฟกั 900 900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต่ายอลูมเินยีม ร้านต่ายอลูมเินยีม 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 28/2564

21160099 900.00 บาท 900.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 29 ม.ิย2564

ทีป่ระมาณไว้

ส่ังจ้างเงินทุน

20 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ทบ 1348.2 1,348.20 เฉพาะเจาะจง บ.แพร่ยนตรการมติซู จ ากดั บ.แพร่ยนตรการมติซู จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 4/2564

กค 2485 พร 1348.20 บาท 1348.20 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 2 ม.ิย 2564

ทีป่ระมาณไว้

ส่ังเช่า



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564  ปีงบประมาณ 2564

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่

21 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,800 2,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 1/2564

ราคา 2,800 บาท ราคา 2,800 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 1 ต.ค 63

ทีป่ระมาณไว้

22 ค่าเชา่โทรศัพทเ์คล่ือนที่ 963 963.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั แอดวา้นซ์ไวร์เลส เนท็เวร์ิค จก บริษทั แอดวา้นซ์ไวร์เลส เนท็เวร์ิค จก 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 2/2563

963.00 บาท 963.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 1 ต.ค 2563

ทีป่ระมาณไว้


