
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๑. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - ๑,๖๗๐.๐๐ ๑,๖๗๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง รวมช่ำง กลกำร กบินทร์บุรี รวมช่ำง กลกำร กบินทร์บุรี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ. (J.)

ซ่อมรถยนต์ ๒ศ-๘๕๑๗ กทม. พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๑๔/๒๕๖๓

ลงวันท่ี  ๓ มีนำคม ๒๕๖๓

๒. ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ ๒,๓๕๐.๐๐ ๒๓๕.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ เลขท่ี ๒๖/๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๔ มีนำคม ๒๕๖๓

๓. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - ๒๒๐.๐๐ ๒๒๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำน โอซีคอมซิสเต็ม ร้ำน โอซีคอมซิสเต็ม มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ. (J.)

ซ่อมคอมพิวเตอร์ หมำยเลข พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๑๕/๒๕๖๓

๐๑-๐๓๑-๐๖๔๔๒-๐๐ ลงวันท่ี   ๑๑ มีนำคม ๒๕๖๓

๔. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรฯ - ๑,๙๑๐.๐๐ ๑,๙๑๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง รวมช่ำง กลกำร กบินทร์บุรี รวมช่ำง กลกำร กบินทร์บุรี มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ.(J.)

เปล่ียนถ่ำยน้ ำมันเคร่ืองรถยนต์ พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี  ๑๖/๒๕๖๓

รำชกำรหมำยเลข ชล-๕๐๕๗ กทม. ลงวันท่ี   ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓

๕. ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิทยำภัณฑ์ ร้ำนวิทยำภัณฑ์ มีผู้เสนอรำคำรำยเดียว ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(พลำสติกเคลือบบัตร A๔) มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ เลขท่ี ๒๗ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๑๓ มีนำคม ๒๕๖๓

๖. ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ๑,๓๕๐.๐๐ ๑,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(อำหำรปลำ, ร ำ, ปลำป่น, ปูนขำว) พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๒๘ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
     วงเงินท่ีจัดซ้ือ   

 หรือจัดจ้ำง  (บำท)
รำคำกลำง  (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง

     รำยช่ือผู้เสนอรำคำ  

   และรำคำท่ีเสนอ

 ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ  

 ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

     เหตุผลท่ีคัดเลือก  

   โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือ

ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

๗. ซ้ือวัสดุกำรเกษตร ๔,๓๕๐.๐๐ ๔,๓๕๐.๐๐ เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ถุงพลำสติกแพ็คปลำ) พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๒๙ /๒๕๖๓

ลงวันท่ี   ๑๙ มีนำคม ๒๕๖๓

๘. ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ ๔,๒๐๔.๐๐ ๔,๒๐๔.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.บริบูรณ์บริกำร หจก.บริบูรณ์บริกำร มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ดีเซล ๒๐๐  ลิตร) พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๓๐/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

๙. ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงฯ ๘,๔๐๘.๐๐ ๘,๔๐๘.๐๐ เฉพำะเจำะจง หจก.บริบูรณ์บริกำร หจก.บริบูรณ์บริกำร มีควำมจ ำเป็นต้องจัดซ้ือ ใบส่ังซ้ือ ศพจ.ปจ.

(ดีเซล ๔๐๐  ลิตร) พิจำรณำแล้วมีควำมเหมำะสม เลขท่ี ๓๑/๒๕๖๓ 

ลงวันท่ี ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

๑๐. ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - ๕,๔๕๗.๐๐ ๕,๔๕๗.๐๐ เฉพำะเจำะจง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง บ.ห้องปฏิบัติกำรกลำง มีควำมจ ำเป็นต้องจัดจ้ำง ใบส่ังจ้ำง ศพจ.ปจ.(J.)

ตรวจวิเครำะห์สำรตกค้ำงในเน้ือ (ประเทศไทย) จ ำกัด (ประเทศไทย) จ ำกัด รำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ เลขท่ี  ๑๗/๒๕๖๓

สัตว์น้ ำ ๒ สำร ลงวันท่ี   ๒๗ มีนำคม ๒๕๖๓

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปราจีนบุรี  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  ในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕๖๓

แบบ สขร.๑


