
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุก่อสร้าง 5,900.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 239/2562

จ านวน 3 รายการ 5,900  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,900 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.พ.62

งบวิจยั  

 

2 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  9/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.16 ต.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

3 จา้งเหมาบริการ 3,700.00      - เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 215/2562

จ านวน 2 ชุดรายการ 3,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,700 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ค.62

งบตรวจสอบ

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,623.80     - เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 212/2562

จ านวน   10 รายการ 19,623.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,623.80  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ม.ค.62

ตรวจประเมินฟาร์ม   

  

5 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,556.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 232/2562

จ านวน 6 ชุดรายการ 11,556 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,556  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.พ.62

งบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจาก  

แหล่งน ้าธรรมชาติ (Mo3)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มีนาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี             เมษายน 2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 จา้งเหมาบริการ 12,450.00    เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ธนอนนัตกุล นายวีระพล  ธนอนนัตกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  268/2562

จ านวน 1 รายการ 12,450 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

7 จา้งเหมมบริการ 28,718.80    เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  276/2562

จ านวน 1 รายการ 28,718.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,718.80  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 มี.ค.62

งบผลิต

 

8 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  11/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.16 ต.ค.62

งบผลิต

9 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  23/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบกุง้ด าไปจีน   

10 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  22/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบกุง้ด าไปจีน   

11 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  21/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

12 จา้งเหมาบริการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  20/2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบตรวจสอบ

13 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบตรวจสอบ

14 จา้งเหมาบริการ 1,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 1,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบจุลินทรีย์

15 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,840.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  257/2562

จ านวน 1 รายการ 3,840 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.28 ก.พ.62

งบตรวจสอบฯ

16 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,056.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  218/2562

จ านวน 1 รายการ 1,056 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,056 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.พ.62

งบจุลินทรีย์

17 จา้งเหมาบริการ 1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์  จก. บ.สไมลแ์อร์  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  267/2562

จ านวน 1 รายการ 1,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาบริการ 15,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  12/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ต.ค. 61

เงินทนุหมุนเวียนฯ   

 

19 ค่าวสัดุการเกษตร 4,550.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ตน้การเกษตร บ.จก. ตน้การเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 251/2562

จ านวน 1  รายการ 4,550.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,550  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ก.พ. 62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

20 ค่าวสัดุก่อสร้าง 14,250.00    - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ศรีเจริญโฮมเวน็เตอร์ บ.จก.ศรีเจริญโฮมเวน็เตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 239/2562

จ านวน 3  รายการ 14,250.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,250  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.พ. 62

เงินทนุหมุนเวียนฯ




