
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00             - เฉพาะเจาะจง นายประจกัร เหล่าเส็น นายประจกัร เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ -

1,200.- บาท 1,200.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ -

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 223/2562 ลว. 5 ก.พ.62

2 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงฯ 1,900.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคอม ร้านคลินิกคอม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

1,900.- บาท 1,900.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 7/2

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 220/2562 ลว. 5 ก.พ.62

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,078.40             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00116

2,078.40 บาท 2,078.40 บาท ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 1051/44 ลว. 13 ก.พ.62

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,490.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

กจิกรรม วิจยัพื้นฐาน 2,490.- บาท 2,490.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  CV6201-00309

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 229/2562 ลว. 11 ก.พ.62

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 780.00                - เฉพาะเจาะจง บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

780.- บาท 780.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  CV6201-00308

ลว. 13 ก.พ. 62

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

กจิกรรมยอ่ย ผลิตหัว
เชื้อจลิุนทรีย ์(ปม.1) เพื่อใช้
ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

กจิกรรม พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากรสัตว์น้ า



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

ใบส่ังซ้ือที่ 230/2562 ลว. 11 ก.พ.62

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,560.- บาท 2,560.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/15

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 236/2562 ลว. 12 ก.พ.62

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,560.- บาท 2,560.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/16

ลว. 15 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 240/2562 ลว. 14 ก.พ.62

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,280.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

1,280.- บาท 1,280.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/19

ลว. 21 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 248/2562 ลว. 21 ก.พ.62

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,400.00             - เฉพาะเจาะจง ยุ้งเฮาเทรดด้ิง ยุ้งเฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,400.- บาท 2,400.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  2/50

ลว. 21 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 247/2562 ลว. 21 ก.พ.62

10 วัสดุการเกษตร 1,400.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

กจิกรรมยอ่ย วิจยัพื้นฐาน 1,400.- บาท 1,400.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 4/32

ลว. 15 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 233/2562 ลว. 11 ก.พ.62

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

11 วัสดุการเกษตร 5,880.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

5,880.- บาท 5,880.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 62/355

ลว. 5 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 209/2562 ลว. 29 ม.ค.62

12 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 6,170.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00086

6,170.00 บาท 6,170.00 บาท ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่  -

13 วัสดุการเกษตร 17,000.00            - เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ เทพอกัษร นายวีระพงษ์ เทพอกัษร เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

กจิกรรมยอ่ย วิจยัพื้นฐาน 17,000.- บาท 17,000.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 3/1

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 211/2562 ลว. 30 ม.ค.62

14 จา้งเหมาบริการ 22,256.00            - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น บ.จก.ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

22,256.- บาท 22,256.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 6201081

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 210/2562 ลว. 29 ม.ค.62

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00124

6,480.- บาท 6,480.- บาท ลว. 16 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่  -

กจิกรรม สนับสนุนโครงการ
อนัเนือ่งมากจาก
พระราชด าริฯ

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรม พัฒนาศักยภาพ
ด้านการประมง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

16 วัสดุกอ่สร้าง 1,291.49             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 1,291.49 บาท 1,291.49 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ CR6101368

ลว. 31 ม.ค. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 216/2562 ลว. 31 ม.ค.62

17 วัสดุส านักงาน 1,800.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 1,800.- บาท 1,800.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 3/33

ลว. 5 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 221/2562 ลว. 5 ก.พ.62

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 600.00                - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

600.- บาท 600.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/11

ลว. 8 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 222/2562 ลว. 5 ก.พ.62

19 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,815.78            - เฉพาะเจาะจง บ.จก.อซูีซุอนัดามันเซลล์ บ.จก.อซูีซุอนัดามันเซลล์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

20,815.78 บาท 20,815.78 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  SVRO119001328

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 231/2562 ลว. 13 ก.พ.62

20 วัสดุกอ่สร้าง 2,482.40             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 2,482.40 บาท 2,482.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ CR6102038

ลว. 20 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 244/2562 ลว. 20 ก.พ.62

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ


