
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,588.60    เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  86/2563

จ านวน 13 รายการ 24,588.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,588.60  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 28 ม.ค.63
งบวิจยั,ผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า   

2 จา้งเหมาบริการ 20,840.00    เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  90/2563

จ านวน 1 รายการ 20,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.พ.63
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 71,259.86    เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  91/2563

จ านวน 1 รายการ 71,259.86   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 71,259.86  บาทวงเงินงบประมาณ ลว.  5 ก.พ.63

4 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 13,054.00    เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  93/2563

จ านวน 1 รายการ 13,054  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ13,054   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  5  ก.พ.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กุมภาพนัธ์            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      มีนาคม  2563

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศส่งออก

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศส่งออก



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

5 วสัดุงานบา้นงานครัว 840.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  87/2563

จ านวน 1 รายการ 840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.พ. 63
งบจุลินทรีย์

6 จา้งเหมาบริการ 2,700.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง จก.บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  92/2563

จ านวน 1 รายการ 2,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,700  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  5 ก.พ.63

งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า

7 จา้งเหมาบริการ 719.04         เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอนัดามนั เซลล ์จก.บ.อีซูซุอนัดามนั เซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  88/2563

จ านวน 1 รายการ 719.04  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  719.04   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.พ. 63

8 วสัดุส านกังาน 260.00         เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  98/2563

จ านวน 1 รายการ 260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 260  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   7 ก.พ. 63

9 วสัดุส านกังาน 450.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮาส์กรุ๊ป จก. บ.เมจิกเฮาส์กรุ๊ป จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  99/2563

จ านวน 1 รายการ 450   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ. 63

10 จา้งเหมาบริการ 10,930.00    เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  95/2563

จ านวน 1 รายการ 10,930  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,930   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

งบส่งเสริมและบริหารจดัการ
การผลิตสินคา้ประมง

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบส่งเสริมและบริหารจดัการ
การผลิตสินคา้ประมง



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

11 วสัดุการเกษตร 3,600.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  97/2563

จ านวน  6 รายการ 3,600   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

12 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,371.74      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  96/2563

จ านวน 9 รายการ 1,371.74  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,371.74   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

13 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 471.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์โฆษณา ร้านศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี    100/2563

จ านวน 1 รายการ 471   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  471  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ก.พ. 63

งบSmart farmer

14 วสัดุส านกังาน 1,595.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังานร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  98/2563

จ านวน 1 รายการ 1,595  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,595   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ. 63

งบSmart farmer

15 วสัดุส านกังาน 830.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังานร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  102/2563

จ านวน 1 รายการ 830  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  830   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ก.พ. 63

งบSmart farmer

16 จา้งเหมาบริการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายธีรพงศ ์ ส ประดิษฐ์ นายธีรพงศ ์ ส ประดิษฐ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  103/2563

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ก.พ. 63

งบSmart farmer

17 จา้งเหมาบริการ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  เหมพิทกัษ์ นายประเสริฐ  เหมพิทกัษ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  105/2563

จ านวน 1 รายการ 2,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,400   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ก.พ. 63

งบSmart farmer



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 จา้งเหมาบริการ 2,500.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  เก้ือกากร นายมนตรี  เก้ือกากร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  104/2563

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ก.พ. 63

งบSmart farmer


