
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุวิทยาศาสตร์ ฯ 269,640.00  - e-bidding บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน บนัทึกขอ้ตกลงท่ี 3/2562

จ านวน 1 รายการ 269,640  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 269,640  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย.62

 

 

2 วสัดุการเกษตร 5,650.00      - เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  395/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 5,650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,650   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 มิ.ย.62

 

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000.00    - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 399/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ15,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.62

4 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,066.45       - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 397/2562

จ านวน   9 รายการ 5,066.45  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,066.45 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 มิ.ย.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน   

  

5 วสัดุการเกษตร 9,800.00       - เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซา้ยเสง้ นายสุพร ซา้ยเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 372/2562

จ านวน 1 รายการ 9,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 พ.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    มิถุนายน            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         12  กรกฎาคม  2562

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุคอมพิวเตอร์ 33,910.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  377/2562

จ านวน 4 รายการ 33,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,910  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

7 ค่าเช่า 2,475.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งเช่าท่ี   342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,475  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย.62

 

8 จา้งเหมาบริการ 14,980.00    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

4,1477.28  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,1477.28  บาท

9 วสัดุการเกษตร 12,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.วินวิชชัน่ จก. บ.วินวิชชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  386/2562

จ านวน 1 รายการ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.28 พ.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

10 วสัดุการเกษตร 1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอแอนด์วีไบโอ จก. บ.ไอแอนด์วีไบโอ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี   375/2562

จ านวน 2 รายการ 1,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

11 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

 เงินทุนฯ

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐประชาชน
จีน

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐประชาชน
จีน

งบผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน

บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี
เซฟการ์ด จก.

บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟ
การ์ด จก.



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 วสัดุการเกษตร 3,600.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ไชยชาติ นายมนตรี  ไชยชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  368/2562

จ านวน 1 รายการ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 พ.ค.62

งบเงินทุนฯ

13 วสัดุงานบา้นงานครัว 840.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  361/2562

จ านวน 1 รายการ 840 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 840 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.1 พ.ค.62

14 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,638.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไตร โซลูชัน่ จก. บ.ไตร โซลูชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  376/2562

จ านวน 1 รายการ 3,638  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,638  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.23 พ.ค.62

15 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

16 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

17 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  291/2562

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

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย(์ปม.
1)เพ่ือใชง้านการเพาะเล้ียง
สตัวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า

งบการเฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐประชาชน
จีน



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 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

19 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  290/2562

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

งบผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า

20 จา้งเหมาบริการ 1,082.00      เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเจา้ หจก.จอมเจา้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  426/2562

จ านวน 1 รายการ 1,082 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,082  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มิ.ย.62

21 วสัดุการเกษตร 1,712.00      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  402/2562

จ านวน 1 รายการ 1,712  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,712  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 

เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

22 จา้งเหมาบริการ 1,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  401/2562

จ านวน 1 รายการ 1,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.62

งบตรวจประเมินฟาร์ม

เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า

23 วสัดุการเกษตร 780.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  392/2562
จ านวน 1 รายการ 780  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 780  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก(เงิน
ยมืประมงนอ้มเกลา้)

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 วสัดุการเกษตร 1,600.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  403/2562

จ านวน 1 รายการ 1,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.12 มิ.ย.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน

25 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 470.00         เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์ โฆษณา ศรศิลป์ โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  388/2562

จ านวน 1 รายการ 470 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 470  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.62

26 วสัดุส านกังาน 2,180.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  389/2562

จ านวน 2 รายการ 2,180  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,180  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.62

27 วสัดุก่อสร้าง 200.00         เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  405/2562

จ านวน 6 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.62

งบเงินทุนฯ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า/ผลิตภณัฑ/์
แหล่งประมง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า/ผลิตภณัฑ/์
แหล่งประมง












