
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 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ม.ิย. 64 8,350.00                8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

21/2564,28 พ.ค.64

2 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ม.ิย. 64 7,850.00                7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23/2564,28 พ.ค. 64

3 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 4 รายการ 11,858.00              11,858.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/11,858 หจก.บุญประเสริฐบริการ/11,858 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

55/2564,3 ส.ค. 64

4 จา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 320.00                  320.00                 เฉพาะเจาะจง ไอดีชอ็ปอเีวน้ท์แอนด์การ์เมน้ท์/320 ไอดีชอ็ปอเีวน้ท์แอนด์การ์เมน้ท์/
320

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

51/2564,6 ส.ค. 64

5 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

6 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

7 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม 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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

8 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

9 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

10 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 3,010.00                3,010.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

56/2564,11 ส.ค.64

11 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,200.00                2,200.00              เฉพาะเจาะจง โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2,200 โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2,200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ส.ค.-64

12 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,200.00                2,200.00              เฉพาะเจาะจง โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2,200 โรงสีเกษตรธญัญเจริญ/2,200 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ส.ค.-64

13 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,500.00                1,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัทแสงชยัการกอ่สร้างและ
การเกษตร จ ากดั/1,500

บริษัทแสงชยัการกอ่สร้างและ
การเกษตร จ ากดั/1,500

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ส.ค.-64

14 ค่าจา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 540.00                  540.00                 เฉพาะเจาะจง ไอดีชอ็ปอเีวน้ท์แอนด์การ์เมน้ท์/540 ไอดีชอ็ปอเีวน้ท์แอนด์การ์เมน้ท์/

540

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

52/2564,13 ส.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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

15 วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 7,991.00                7,991.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/7,991 หจก.เจริญวทิยา/7,991 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

57/2564,16 ส.ค. 64

16 วสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 500.00                  500.00                 เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืมมติรสัมพันธ/์500 น้ าด่ืมมติรสัมพันธ/์500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

13-ส.ค.-64

17 จา้งส่งตัวอยา่งสัตวน์้ า จ านวน 1 รายการ 370.00                  370.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทนครชยัแอร์/370 บริษัทนครชยัแอร์/370 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

53/2564,16 ส.ค. 64

18 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,170.00                1,170.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ทองทวฟีาร์ม/1,170 หจก.ทองทวฟีาร์ม/1,170 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-64

19 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,000.00                1,000.00              เฉพาะเจาะจง นายชติร์ พาทอง/1,000 นายชติร์ พาทอง/1,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

11-ส.ค.-64

20 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ก.ค. 64 7,850.00                7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

27/2564,30ม.ิย64

21 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ก.ค. 65 8,350.00                8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

25/2564,30ม.ิย64



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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

22 วสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,200.00                1,200.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐชานันท์ ศาสตราชยั/1,200 นางสาวณัฐชานันท์ ศาสตราชยั/
1,200

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

6-ส.ค.-64

23 วสัดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 9,811.90                9,811.90              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

9,811.90

ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

9,811.90

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

58/2564,18 ส.ค. 64

24 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 2,568.00                2,568.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่2,568 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

2,568

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

16-ส.ค.-64

25 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปล้ินเตอร์ จ านวน 1 รายการ 1,950.00                1,950.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/1,950 หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/
1,950

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

54/2564,16 ส.ค. 64

26 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 7,180.00                7,180.00              เฉพาะเจาะจง เฮือนสวนเคียมป่า/7,180 เฮือนสวนเคียมป่า/7,180 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

59/2564,19 ส.ค. 64

27 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 33,228.00              33,228.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/33,228 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/33,228 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

62/2564,23 ส.ค 64

28 วสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 13,010.00              13,010.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/13,010 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/13,010 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

29 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 15,760.00              15,760.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/15,760 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/15,760 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

30 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 4,910.00                4,910.00              เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/4,910 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/4,910 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

31 วสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 16,630.00              16,630.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16,630 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16,630 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

32 วสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 16,725.00              16,725.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16,725 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/16,725 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

33 วสัดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 29,445.00              29,445.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/29,445 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/29,445 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

34 วสัดุการเกษตร จ านวน 12 รายการ 23,225.00              23,225.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/23,225 หจก.สิงห์ทองเกษตรภณัฑ์/23,225 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

61/2564,23 ส.ค.64

35 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 8,700.00                8,700.00              เฉพาะเจาะจง อริสสราพาณิชย/์8,700 อริสสราพาณิชย/์8,700 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

60/2564,23 ส.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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

36 วสัดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 3,045.00                3,045.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3,045 หจก.เจริญวทิยา/3,045 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

63/2564,23 ส.ค.64

37 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,460.00                1,460.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/1,460 หจก.เจริญวทิยา/1,460 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

63/2564,23 ส.ค.64

38 วสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 5,095.00                5,095.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/5,095 หจก.เจริญวทิยา/5,095 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

63/2564,23 ส.ค.64

39 วสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 3,500.00                3,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เจริญวทิยา/3,500 หจก.เจริญวทิยา/3,500 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

63/2564,23 ส.ค.64

40 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00                3,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/3,500 หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/
3,500

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

64/2564,23 ส.ค64

41 จา้งซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 8,500.00                8,500.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/8,500 หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/
8,500

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

64/2564,23 ส.ค64

42 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/9,000 หจก.บุญประเสริฐบริการ/9,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2564,24 ส.ค64



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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

43 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/9,000 หจก.บุญประเสริฐบริการ/9,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2564,24 ส.ค64

44 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 10,523.00              10,523.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/10,523 หจก.บุญประเสริฐบริการ/10,523 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2564,24 ส.ค64

45 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 10,523.00              10,523.00             เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/10,523 หจก.บุญประเสริฐบริการ/10,523 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2564,24 ส.ค64

46 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 3,023.00                3,023.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,023 หจก.บุญประเสริฐบริการ/3,023 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

65/2564,24 ส.ค64

47 จา้งซ่อมแซมรถยนต์ จ านวน 2 รายการ 14,850.00              14,850.00             เฉพาะเจาะจง เจริญรัตน์ออโต้แอร์/14,850 เจริญรัตน์ออโต้แอร์/14,850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

66/2564,24 ส.ค.64

48 วสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00                3,000.00              เฉพาะเจาะจง หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/3,000 หจก.อ านาจเจริญคอมมวินิเคชั่น/
3,000

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23-ส.ค.-64

49 วสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,926.00                1,926.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่1,926 ร้านสมพรชยัเสาปูนดงแคนใหญ/่

1,926

มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

23-ส.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  สงิหาคม 2564

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสตัวน้์ าจดือ านาจเจริญ

วนัที่ 1-31 เดอืน  สงิหาคม พ.ศ. 2564

50 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 รายการ 2,400.00                2,400.00              เฉพาะเจาะจง สมศักด์ิไดนาโม/2,400 สมศักด์ิไดนาโม/2,400 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

20-ส.ค.-64

51 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ส.ค. 64 8,350.00                8,350.00              เฉพาะเจาะจง นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 นางวนิดา พุฒซ้อน/8,350 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

29/2564,30 ก.ค.64

52 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ส.ค. 64 8,700.00                8,700.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาภรณ์ จมูทอง/8,700 นางสาวรัตนาภรณ์ จมูทอง/8,700 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น

เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

30/2564,30 ก.ค. 64

53 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ส.ค. 64 9,000.00                9,000.00              เฉพาะเจาะจง นายเจษฎา  พึ่งภพ/9,000 นายเจษฎา  พึ่งภพ/9,000 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

32/2564,30 ก.ค. 64

54 จา้งเหมาบริการคนงาน จ านวน 1 ราย ส.ค. 64 7,850.00                7,850.00              เฉพาะเจาะจง นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 นางสาวนริศรา  โลหะสาร/7,850 มคุีณสมบัติถกูต้องครบถว้น
เสนอราคาเหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

31/2564,30 ก.ค. 64


