
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 5,885.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 371/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบตรวจสอบ  

 

2 จา้งเหมาบริการ 18,190.00    - เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  343/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 18,190 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,190   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 เม.ย.62

งบตรวจสอบ  

3 วสัดุการเกษตร 4,910.00      - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 369/2562

จ านวน 1 รายการ 4,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,910 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบผลิต

4 วสัดุการเกษตร 39,000.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 350/2562

จ านวน   1 รายการ 39,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 เม.ย.62

งบพระราชด าริ,เงินทุน   

  

5 จา้งเหมาบริการ 5,885.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติักลาง บ.ห้องปฏิบติักลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี 359/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    พฤษภาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี          12   มิถุนายน  2562



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุส านกังาน 49,321.00    เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  370/2562

จ านวน 8 รายการ 49,321 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 49,321  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบผลิต,เฝ้าระวงัโรค

7 วสัดุก่อสร้าง 4,905.95      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี   355/2562

จ านวน 1 รายการ 4,905.95 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,905.95  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบวิจยั

 

8 วสัดุก่อสร้าง 4,177.28      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  357/2562

จ านวน 1 รายการ 4,1477.28  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,1477.28  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.30 เม.ย.62

งบผลิต

9 วสัดุการเกษตร 6,000.00      เฉพาะเจาะจง เทียนชยัเพช็รช็อป เทียนชยัเพช็รช็อป เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  353/2562

จ านวน 1 รายการ 6,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.29 เม.ย.62

งบเฝ้าระวงัจากแหล่งน ้าธรรมชาติ   

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี   360/2562

จ านวน 2 รายการ 25,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ   

11 วสัดุการเกษตร 84,000.00    เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  351/2562

จ านวน 1 รายการ 84,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 84,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.30 เม.ย.62

งบผลิต,พระราชด าริ,เงินทุนฯ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 จา้งเหมาบริการ 13,480.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เซฟการ์ดบ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เซฟการ์ดเสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ 13,480 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,480 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

งบผลิตฯ,เงินทุน

13 ค่าเช่า 1,125.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจ ซพัพลาย ร้านเอ็นเจ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งเช่าท่ี  342/2562

จ านวน 1 รายการ 1,125  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,125 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย.62

งบกุง้ไปจีน

14 วสัดุการเกษตร 5,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลัเจอร์ บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  304/2562

จ านวน 1 รายการ 5,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

งบผลิตฯ

15 วสัดุการเกษตร 123,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดี-ฮายน์ จก. บ.ดี-ฮายน์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  331/2562

จ านวน 1 รายการ 123,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 123,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.1 เม.ย.62

งบผลิตฯ,วิจยั,พระราชด าริ

16 วสัดุวิทยาศาสตร์ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  378/2562

จ านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

งบเงินทุน

17 วสัดุก่อสร้าง 1,262.60      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  356/2562

จ านวน 2 รายการ 1,262.60 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,262.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบเงินทุนฯ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 วสัดุก่อสร้าง 7,455.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  352/2562

จ านวน 2 รายการ 7,455 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,455  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 เม.ย.62

งบเงินทุนฯ

19 จา้งเหมาบริการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบเงินทุนฯ

20 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

21 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบกุง้ไปจีน

22 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบกุง้ไปจีน

23 จา้งเหมาบริการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจสอบ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 จา้งเหมาบริการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจสอบ

25 จา้งเหมาบริการ 1,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ บ.สไมลแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  373/2562

จ านวน 1 รายการ 1,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 พ.ค.62

งบตรวจสอบ

26 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,241.20      เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  358/2562

จ านวน 1 รายการ 1,241.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,241.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ

27 วสัดุก่อสร้าง 1,052.88      เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  362/2562

จ านวน 3 รายการ 1,052.88  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,052.88  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.62

งบตรวจสอบ

28 วสัดุงานบา้นงานครัว 768.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  362/2562

จ านวน 1 รายการ 768  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 768  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.62

งบจุลินทรีย์

29 จา้งเหมาบริการ 2,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม ร้านคลีนิค คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  365/2562

จ านวน 1 รายการ 2,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ค.62

งบผลิตฯ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

30 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 496,749.64  - เฉพาะเจาะจง บ.จก.เอส เอ็นพีไซแอนติฟิค บ.จก.เอส เอ็นพีไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  366/2562

จ านวน 26 รายการ 496,749.64 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 496,749..64  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.7 พ.ค. 62

ควบคุมการท าประมง   

 




