
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุโฆษณา 512.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮาส์ กรุ๊ป บ.เมจิกเฮาส์ กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 99/2563

จ านวน 1 รายการ 512   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 512    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.พ. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

2 จา้งเหมาบริการ 4,100.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 113/2563

จ านวน 1 รายการ ประเทศไทย ประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ลว. 3 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า 4,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,100    บาท

3 วสัดุส านกังาน 384.00           เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 117/2563

จ านวน 14 รายการ 384 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 384 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 มี.ค. 63
งบเงินทุนหมุนเวียน

4 วสัดุการเกษตร 15,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 118/2563

จ านวน 2 รายการ 15,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 มี.ค. 63
งบเงินทุนหมุนเวียน

5 วสัดุก่อสร้าง 963.00           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 119/2563

จ านวน 1 รายการ 963 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 963 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

6 วสัดุการเกษตร 1,800.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 122/2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   เมษายน   2563         .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      พฤษภาคม   2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

7 จา้งเหมาบริการ 5,350.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ ์จก.บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 123/2563

จ านวน 1 รายการ 5,350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,350 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63

งบตรวจสอบฯ,เฝ้าระวงั
โรคสัตวน์ ้า

8 ครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 5,800.00        เฉพาะเจาะจง คลีนิคคอม คลีนิคคอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 124/2563

จ านวน 1 รายการ 5,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า  

9 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 19,795.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 125/2563

จ านวน 1 รายการ 19,795 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,795 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบตรวจสอบฯ

10 วสัดุส านกังาน 8,788.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 126/2563

จ านวน 14 รายการ 8,788 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,788 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

11 วสัดุคอมพิวเตอร์ 20,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 127/2563

จ านวน 4 รายการ 20,450 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,450 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน

12 วสัดุวิทยาศาสตร์ 49,369.80      เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 128/2563

จ านวน 4 รายการ 49,369.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 49,369.80 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรวจสอบฯ,เฝ้าระวงั
โรคสัตวน์ ้า

13 วสัดุส านกังาน 24,460.20      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 129/2563

จ านวน 9 รายการ 24,460.20 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,460.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

14 วสัดุคอมพิวเตอร์ 590.00           เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 130/2563

จ านวน 1 รายการ 590   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 590    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

15 วสัดุการเกษตร 28,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร บ.ตน้เกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 131/2563

จ านวน 2 รายการ 28,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

16 จา้งเหมาบริการ 7,500.00        เฉพาะเจาะจง ช.รุ่งโรจน์มอเตอร์ ช.รุ่งโรจน์มอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 132/2563

จ านวน 1 รายการ  7,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

17 วสัดุการเกษตร 18,800.00      เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 133/2563

จ านวน 1 รายการ 18,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

18 วสัดุก่อสร้าง 55,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 134/2563

จ านวน 2 รายการ 55,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 55,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 มี.ค. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,
ผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

19 วสัดุก่อสร้าง 75,775.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 135/2563

จ านวน 7 รายการ 75,775 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 75,775 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า   

20 วสัดุการเกษตร 47,785.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปเรชัน่ บ.โอเวอร์ออล คอร์เปเรชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 136/2563

จ านวน 7 รายการ 47,785 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 47,785 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 138/2563

จ านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

22 วสัดุยานพาหนะ 14,400.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 139/2563

จ านวน 1 รายการ 14400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

23 จา้งเหมาบริการ 2,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลูทรัพยแ์อร์ ร้านพลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 140/2563

จ านวน 1 รายการ 2,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค. 63
งบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติ

24 วสัดุการเกษตร 165,200.00    เฉพาะเจาะจง กิตติซพัพลาย กิตติซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 141/2563

จ านวน 1 รายการ 165,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 165,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบวิจยั



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

25 จา้งเหมาบริการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ จก. บ.สไมลแ์อร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 144/2563

จ านวน 1 รายการ 3,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  1 เม.ย 63

งบตรวจสอบฯ

26 วสัดุการเกษตร 20,398.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 151/2563

จ านวน 7 รายการ 20,398 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,398 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 เม.ย. 63

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

27 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 6,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร บ.ตน้เกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 155/2563

จ านวน 1 รายการ 6,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 เม.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

28 วสัดุก่อสร้าง 2,900.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 156/2563

จ านวน 1 รายการ 2,900   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,900    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 เม.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

29 วสัดุก่อสร้าง 513.60           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 157/2563

จ านวน 2 รายการ 513.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 513.60   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  15 เม.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

30 วสัดุการเกษตร 14,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 158/2563

จ านวน 1 รายการ 14,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 เม.ย. 63
งบวิจยัและนวตักรรมฯ

31 จา้งเหมาบริการ 31,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 159/2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 31,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 31,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 เม.ย. 63
งบตรวจสอบฯ

32 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,790.00        เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสัช หสม.สุวรรณาเภสัช เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 160/2563

จ านวน 3 รายการ 2,790   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,790     บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 เม.ย.63
งบตรวจสอบฯ

33 วสัดุยานพานหนะ 4,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 162/2563
จ านวน 1 รายการ 4,200   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  20 เม.ย 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

34 วสัดุการเกษตร 3,350.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 163/2563

จ านวน 2 รายการ 3,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,350   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  20 เม.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

35 วสัดุก่อสร้าง 5,157.40        เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 166/2563

จ านวน 2 รายการ 5,157.40 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,157.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 เม.ย. 63

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบ
จุลินทรีย์

36 วสัดุการเกษตร 20,000.00      เฉพาะเจาะจง นางมณี  สีหมุด นางมณี  สีหมุด เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  167/2563

จ านวน 1 รายการ 20,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 เม.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

37 วสัดุการเกษตร 7,500.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 168/2563

จ านวน 1 รายการ 7,500   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 เม.ย. 63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

38 จา้งเหมาบริการ 16,242.60      เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 169/2563

จ านวน 1 รายการ 16,242.60   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,242.60 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 เม.ย. 63

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

39 จา้งเหมาบริการ 3,298.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 170/2563
จ านวน 1 รายการ 3,298 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,298 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 เม.ย. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

40 วสัดุส านกังาน 16,200.00      เฉพาะเจาะจง ทีเอ็นเอส ทีเอ็นเอส เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 171/2563
จ านวน 1 รายการ 16,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 เม.ย. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

41 วสัดุยานพาหนะ 3,980.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 172/2563
จ านวน 1 รายการ 3,980 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,980 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย. 63

42 จา้งเหมาบริการ 3,197.16        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้อนัมนัเซลลก์ระบ่ีบ.โตโยตา้อนัมนัเซลลก์ระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 173/2563
จ านวน 1 รายการ 3,197.16 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,197.16 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.28 เม.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

43 วสัดุงานบา้นงานครัว 6,040.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 174/2563

จ านวน 1 รายการ 6,040  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,040    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 เม.ย. 63

งบวิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยีการประมงเพ่ือสร้าง
ความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจ



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบวิจยั


