
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 4,800.00        - เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  465/2562

จ านวน 1 รายการ 4,800  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ  

 

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 จา้งเหมาบริการ 15,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 295/2562

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

4 จา้งเหมาบริการ 10,276.82       - เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 483/2562

จ านวน  1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้าและจดัท า
และขยายขอบข่ายระบบ ISO 10,276.82  บาท

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,276.82  
บาท   

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    สิงหาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         10 กนัยายน  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

5 จา้งเหมาบริการ 149,800.00     - เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก.บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 446/2562

จ านวน 1 รายการ 149,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 149,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

 

6 จา้งเหมาบริการ 43,001.16      เฉพาะเจาะจง บ.เวิลดส์ยามกรุ๊ป จก. บ.เวิลดส์ยามกรุ๊ป จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  445/2562

จ านวน 1 รายการ 43,001.16  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 43,001.16  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

7 จา้งเหมาบริการ 13,268.00      เฉพาะเจาะจง บ.แคลลิเบรเทค บ.แคลลิเบรเทค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  450/2562

จ านวน 1 รายการ 13,268  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,268  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ค.62

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

8 จา้งเหมาบริการ 13,679.95      เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมียซิสเตม็ เอ็นจิเนียร่ิงบ.พรีเมียซิสเตม็ เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  441/2562

จ านวน 4 รายการ 13,679.95  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,679.95  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62

  

9 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,683.05        เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือ 482/2562

จ านวน 6 รายการ 8,683.05  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,683.05  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค. 62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพวตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

10 จา้งเหมาบริการ 18,511.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จก. บ.เอสพีซี อาร์ที จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  443/2562

จ านวน 1 รายการ 18,511  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,511  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62
งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์ปม.1

11 จา้งเหมาบริการ 56,710.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแอคทีฟ จก. บ.ไบโอแอคทีฟ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  476/2562

จ านวน 1 รายการ 56,710  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 56,710  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.ค.62

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจซพัพลาย ร้านเอ็นเจซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี 342/2562

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

13 วสัดุก่อสร้าง 350.00           เฉพาะเจาะจง นายวีระพล ธนอนนัตกุล นายวีระพล ธนอนนัตกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 477/2562

จ านวน 1 รายการ 350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 350 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 ก.ค.62

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 732.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 429/2562

จ านวน 1 รายการ 732  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 732 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์
(ปม.1)

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

15 จา้งเหมาบริการ 2,650.00        เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  469/2562

จ านวน 1 รายการ 2,650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 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

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.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

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 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 866.70           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  489/2562

จ านวน 3 รายการ 866.70  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 866.70   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

23 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 246.10           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  490/2562

จ านวน 2 รายการ 246.10  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 246.10   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62
การเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน

24 วสัดุก่อสร้าง 1,819.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จ ากดับ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จ ากดั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  480/2562
จ านวน 3 รายการ 1,819  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,819  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ส.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

25 วสัดุงานบา้นงานครัว 540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  468/2562
จ านวน 1 รายการ 540  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 540  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

26 วสัดุส านกังาน 513.60           เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  467/2562

จ านวน 1 รายการ 513.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 513.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

27 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,815.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  434/2562

จ านวน 1 รายการ 4,815  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  2 ก.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยั
สินคา้ประมง


