
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุก่อสร้าง 2,475.98      - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ 2,475.98  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475.98 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    CR6100085

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.  23 ม.ค.61

2 จา้งเหมาบริการ 3,007.77      - เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,007.77 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,007.77 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1CH-18010025

งบเฝ้าระวงัเชิงรุกเชิงรับ  ลว.24 ม.ค.61

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ 600.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/10

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 ม.ค.61

4 วสัดุส านกังาน 1,964.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   6 รายการ 1,964 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,964  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 281/15

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 31 ม.ค.61

 

5 วสัดุการเกษตร 4,855.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 3 รายการ 4,855 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,855   บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 029/1404

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 2 ก.พ.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     กุมภาพนัธ์             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี           8  มีนาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,440.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ เกษตร เกษตร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,440 บาทวงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6102-00090

13,440 บาท ลว. 1 ก.พ.61

7 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,380.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรซน ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 333/16618,335

,16726,337/16824,339/

16923,360/17953,372/18571

ลว. 6,28 ธ.ค.60,4,16,18

,24 ม.ค.61

8 วสัดุก่อสร้าง 1,209.10      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 1,209.10 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,209.10 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100158

งบวิจยัประยกุต์ ลว. 7 ก.พ.61

9 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,906.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 2,906 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,906 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 020/0954

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 6 ก.พ.61

10 วสัดุการเกษตร 1,066.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,066 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,066 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 023-30

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 ก.พ.61

งบเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม
โรคและเช้ือด้ือยา (Mo3)

งบพฒันาศกัยภาพให้
เกษตรกร (จุลินทรียน์ ้า)



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

11 วสัดุก่อสร้าง 3,664.75      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 3,664.75 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,664.75 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610220-002

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 ก.พ.61

12 วสัดุก่อสร้าง 4,547.50      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 4,547.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,547.50 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610214-003

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.14 ก.พ.61

13 วสัดุการเกษตร 23,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก. บ.ไอดกั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 23,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV1801037

งบวิจยัประยกุต์ ลว.6 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 27/2561 ลว.21 ธ.ค.60

14 จา้งเหมาบริการ 99,445.80    เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียร่ิง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 99,445.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 99,445.80 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี FGE-IV61-007

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.25 ม.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 15//2561 ลว.3 ม.ค.61

15 วสัดุการเกษตร 30,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี KR1/2/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.1 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือ32/2561 ลว.22 ม.ค.61

16 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6102045

งบตรวจสอบฯ ลว. 9 ม.ค.61

ใบสั่งเช่าท่ี 1//2561 ลว.2 พ.ย.60



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

17 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 214,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 214,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 214,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SPCISG 18020012

งบตรวจสอบฯ ลว.5 ก.พ.61

สญัญาเลขท่ี 4/2561 ลว.6 พ.ย.60

18 จา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั กระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยั กระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 214,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01-02/61

งบตรวจสอบ,ผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 1 ก.พ.61

ใบสั่งจา้งท่ี 13/2561 ลว.14 พ.ย.60

19 วสัดุการเกษตร 13,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 13,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 028276

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.30 ม.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 31/2561 ลว.22 ม.ค.61

20 วสัดุงานบา้นงานครัว 9,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 9,340 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,340 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 448/22

งบตรวจสอบฯ ลว.14 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 38/2561 ลว.7 ม.ค.61

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ 172,377.00  ประกวดราคา บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก. บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ อิเล็กทรอนิกส์ 172,377 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 172,377  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6100117

งบตรวจสอบฯ (e-bidding) ลว.15 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 5/2561 ลว.12 ก.พ.61

22 จา้งเหมาบริการ 13,834.35    เฉพาะเจาะจง บ.เอจิเลนด์ เทคโนโลยส์ี บ.เอจิเลนด์ เทคโนโลยส์ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1870021335

งบตรวจสอบฯ 13,834.35 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,834.35  บาท ลว.16 ก.พ.61

ใบสั่งจา้งท่ี 37/2561 ลว.7 ก.พ.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง
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39







ใบสั่งซ้ือท่ี 27/2561 ลว.21 ธ.ค.60

ใบสั่งจา้งท่ี 15//2561 ลว.3 ม.ค.61



ใบสั่งจา้งท่ี 13/2561 ลว.14 พ.ย.60

ใบสั่งซ้ือท่ี 31/2561 ลว.22 ม.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 37/2561 ลว.7 ก.พ.61








