
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 23,600.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศการคา้ ร้านบุญเลิศการคา้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  410/2562

จ านวน 1 รายการ 23,600  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62
งบวิจยัพ้ืนฐาน  

 

2 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้ง339/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 14,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

 

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี 342/2562

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

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 213,625.50     - e-bidding บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 10/2562 

จ านวน   11 รายการ 213,625.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 213,625.50  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก   

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

5 วสัดุการเกษตร 8,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สุวรรณชยัรบนายกฤษฎา  สุวรรณชยัรบ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 421/2562

จ านวน 2 รายการ 8,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าในประเทศและส่งออก  

6 จา้งเหมาบริการ 7,704.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  412/2562

จ านวน 1 รายการ 7,704  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21  มิ.ย.62

7 วสัดุการเกษตร 9,860.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพร  ซ้ายเส้ง นายสุพร  ซ้ายเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  433/2562

จ านวน 1 รายการ 9,860  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,860  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

8 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 273,278.00    e-bidding บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลายบ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 5/2562

จ านวน 12 รายการ 273,278 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 273,278  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.62

  

9 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 358,450.00    e-bidding บ.ยนีพลสั  จก. บ.ยนีพลสั  จก. เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 7/2562

จ านวน 3 รายการ 358,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 358,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 มิ.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

  

10 วสัดุการเกษตร 5,885.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จก.บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  411/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62

11 จา้งเหมาบริการ 13,910.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลสั เมดิคอล จก.บ.ไบโอ พลสั เมดิคอล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  396/2562

จ านวน 1 รายการ 13,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,910  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 มิ.ย.62

12 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,730.00      e-bidding บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 4/2562

จ านวน 1 รายการ 41,730  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 41,730 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 มิ.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยั
สินคา้ประมง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

13 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  424/2562

จ านวน 11 รายการ 59,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,820  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.25 มิ.ย.62

14 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 9/2562

จ านวน 15 รายการ 97,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 97,820 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.20 มิ.ย.62

15 จา้งเหมาบริการ 12,840.00      e-bidding บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย)บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย)เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  432/2562

จ านวน 1 รายการ 12,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

16 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

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

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบควบคุมการท าการประมงให้
เป็นไปตามกฎหมาย,จดัท าและขยาย
ขอบข่ายระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยัสินคา้
ประมง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

17 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

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

18 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

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

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

19 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

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

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

20 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

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

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

21 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี   สิงโหพล น.ส.วิสนี   สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  380/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62

22 จา้งเหมาบริการ 1,506.83        เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ บ.สไมลแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  409/2562

จ านวน 1 รายการ 1,506.83  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,506.83   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

23 วสัดุส านกังาน 580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์  โฆษณา ร้านศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  418/2562

จ านวน 1 รายการ 580  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 580  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

24 วสัดุยานพาหนะ 3,500.00        เฉพาะเจาะจง พลูทรัพยแ์อร์ พลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  408/2562

จ านวน 1 รายการ 3,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

25 วสัดุการเกษตร 625.00           เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  415/2562

จ านวน 1 รายการ 625 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 625  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

26 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,012.50        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  414/2562

จ านวน 2 รายการ 4,012.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,012.50  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

27 วสัดุงานบา้นงานครัว 660.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  390/2562

จ านวน 1 รายการ 660  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 660  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มิ.ย.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย(์ปม.1)

28 วสัดุส านกังาน 3,200.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  293/2562

จ านวน 3 รายการ 3,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

29 วสัดุก่อสร้าง 4,328.15        เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  417/2562

จ านวน 6 รายการ 4,328.15  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,328.15  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

30 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สุรรณชยัรบ นายกฤษฎา  สุรรณชยัรบ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  413/2562
จ านวน 1 รายการ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

31 จา้งเหมาบริการ 650.00           เฉพาะเจาะจง คลินิก  คอม คลินิก  คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  428/2562

จ านวน 1 รายการ 650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

32 วสัดุการเกษตร 1,066.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  437/2562

จ านวน 1 รายการ 1,066  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,066 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

33 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 514.00           เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์โฆษณา ศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  425/2562

จ านวน 1 รายการ 514 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 514  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.62

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

34 วสัดุก่อสร้าง 406.60           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  435/2562

จ านวน 1 รายการ 406.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 406.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

35 วสัดุก่อสร้าง 880.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  436/2562

จ านวน 2 รายการ 880  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 880  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

36 วสัดุการเกษตร 260.00           เฉพาะเจาะจง ช.ชยัน ้าแขง็ ช.ชยัน ้าแขง็ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  471/2562

จ านวน 1 รายการ 260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 260  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.25 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

36 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  449/2562

จ านวน 1 รายการ 2,560  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,560  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ค.62

37 จา้งเหมาบริการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกระบ่ีก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ ร้านกระบ่ีก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  407/2562

จ านวน 1 รายการ 3,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย.62

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

38 จา้งเหมาบริการ 500.00           เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  442/2562

จ านวน 1 รายการ 500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.ค.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน

39 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  448/2562

จ านวน 1 รายการ 1,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ค.62งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย(์ปม.
1)

40 จา้งเหมาบริการ 2,675.00        เฉพาะเจาะจง บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย) จก.บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย) จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  439/2562

จ านวน 1 รายการ 2,675  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,675  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค.62

41 วสัดุการเกษตร 1,066.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  460/2562

จ านวน 2 รายการ 1,066  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,066  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

42 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,840.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  459/2562

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

จ านวน 1 รายการ 3,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.62

43 จา้งเหมาบริการ 353.10           เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  461/2562

จ านวน 3 รายการ 353.10  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 353.10  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ค.62

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

44 จา้งเหมาบริการ 2,400.00        เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  464/2562

จ านวน 1 รายการ 2,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

45 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  463/2562

จ านวน 1 รายการ 600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

46 วสัดุการเกษตร 45,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  398/2562

งบควบคุมก ากบัดูแลสินคา้
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

จ านวน 1 รายการ 45,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

47 วสัดุการเกษตร 4,720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  430/2562

จ านวน 1 รายการ 4,720   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,720  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียน

49 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 176.55           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  444/2562

จ านวน 2 รายการ 176.55 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 176.55  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียน


