
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

งบปกติ (ใบส่ังซ้ือ)

1 วสัดุส านกังาน 948.00 948.00 เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเพิม่สุข ร้านน้ าด่ืมเพิม่สุข 1.ใหร้ะยะเวลาเครดิตนาน ศพจ.แพร่ 54/2563

948.00 บาท 948.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 1 ก.ค.63

ทีป่ระมาณไว้

2 วสัดุส านกังาน 1,074 1,074 เฉพาะเจาะจง หจก.ศ.พาณิชย ์61 ส านกังานใหญ่ 61 หจก.ศ.พาณิชย ์61 ส านกังานใหญ่ 61 1.ใหร้ะยะเวลาเครดิตนาน ศพจ.แพร่ 55/2563

1074 บาท 1074 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว14 ก.ค.63

ทีป่ระมาณไว้

3 วสัดุการเกษตร 665 665.00 เฉพาะเจาะจง แสงวรรณพาณิชย์ แสงวรรณพาณิชย์ 1.ใหร้ะยะเวลาเครดิตนาน ศพจ.56/2563

665.00 บาท 665.00 บาท 2.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ลว 14 ก.ค 63

3.เสนอราคาคาไมเ่กนิวงเงิน

ทีป่ระมาณไว้

4 วสัดุกอ่สร้าง 1090 1,090.00 เฉพาะเจาะจง แสงวรรณพาณิชย์ แสงวรรณพาณิชย์ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.57/2563

1090.00 บาท 1090.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 14 ก.ค63

ทีป่ระมาณไว้

5 วสัดุกอ่สร้าง 4360 4,360.00 เฉพาะเจาะจง สินค้าดีจ ากดั สินค้าดีจ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 58/2563

4360.00 บาท 4360.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว14 ก.ค.63

ทีป่ระมาณไว้

6 วสัดุการเกษตร 26,000 26,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล จ ากดั บ.โอเวอร์ออล จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่59/2563

26000.00 บาท 26000.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 14 ก.ค63

ทีป่ระมาณไว้

7 วสัดุน้ ามนัเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 1590 1,590.00 เฉพาะเจาะจง นายปยิพงษ ์สีใจอนิทร์ นายปยิพงษ ์สีใจอนิทร์ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 60/2563

1590.00 บาท 1590.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว21 ก.ค 63

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

(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 กรกฏาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่

ทีป่ระมาณไว้

8 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 3850 3,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.หนอ่ยการชา่งการเกษตร 2560 จก. บ.หนอ่ยการชา่งการเกษตร 2560 จก. 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 61/2563

3850.00 บาท 3850.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 23 ก.ค 63

ทีป่ระมาณไว้

9 วสัดุงานบา้นงานครัว 2586 2,586.00 เฉพาะเจาะจง นายปยิพงษ ์สีใจอนิทร์ นายปยิพงษ ์สีใจอนิทร์ 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่62/2563

2586.00 บาท 2586.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว ก.ค 63

ทีป่ระมาณไว้

งบปกติ (ใบส่ังจ้าง)

10 ค่าจา้งเหมาบริการงานเจา้หนา้ที่ 9,500 9,500 เฉพาะเจาะจง นางสาวโชติกา บวัศรีทอง นางสาวโชติการ บวัศรีทอง 1.การบริการเหมาะกบังาน ศพจ.แพร่ 15/2563

บนัทกึขอ้มลู ราคา 9,500 บาท ราคา 9,500 บาท ทีใ่ช ้มคีวามสามารถและ ลว 31 ม.ีค.2563

มปีระสิทธภิาพ

2.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง

3.เสนอราคาคาไมเ่กนิวงเงิน

ทีป่ระมาณไว้

11 จา้งเหมาบริการ(ค่าถา่ยเอก 1,300 1,300.00 เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากดั บ.ริโก้(ประเทศไทย)จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่28/2563

สารขาวด า-สี) 1,300.00 บาท 1,300.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว1 ก.ค 63

ทีป่ระมาณไว้

12 จา้งเหมาบริการท าปา้ยไวนวิ 2350 2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ว ีอาร์ ซี ไฟเบอร์กลาส ร้าน ว ีอาร์ ซี ไฟเบอร์กลาส 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 29/2563

2350.00 บาท 2350.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 13 ก.ค 63

ทีป่ระมาณไว้

งบเงินทุน

13 วสัดุการเกษตร 63700 63,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ ากดั บ.ต้นเกษตร จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่5/2563

63700.00 บาท 63700.00 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 14 ก.ค63



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2563 ปีงบประมาณ 2563

(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดแพร่

งบปกติ (ใบส่ังเช่า) ทีป่ระมาณไว้

14 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 2,800 2,800 เฉพาะเจาะจง บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ากดั 1.เสนอรายละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 1/2562

ราคา 2,800 บาท ราคา 2,800 บาท 2.เสนอราคาไมเ่กนิวงเงิน ลว 24 ตค 62

ทีป่ระมาณไว้


