
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,250.00        เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  203/2563

จ านวน 1 รายการ ราคาท่ีตกลงซ้ือ    8,250     บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 5 มิ.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า 8,250 บาท  

2 วสัดุงานบา้นงานครัว 996.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  204/2563

จ านวน 1 รายการ 996  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  996   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย.63

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 
เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

3 วสัดุการเกษตร 1,630.00        เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  205/2563

จ านวน 3 รายการ 1,630    บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,630   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 800.00           เฉพาะเจาะจง หสม.สุรรณาเภสัช หสม.สุรรณาเภสัช เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  206/2563

จ านวน 1 รายการ 800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  8 มิ.ย.63

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

5 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,885.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  207/2563

จ านวน 1 รายการ ประเทศไทย ประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ลว. 8 มิ.ย.63

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มิถุนายน  2563

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี    กรกฎาคม   2563

บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลั
เจอร์



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 5,885  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885   บาท

6 วสัดุส านกังาน 450.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮา้ส์กรุ๊ป จก. บ.เมจิกเฮา้ส์กรุ๊ป จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  208/2563

จ านวน 3 รายการ 450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  450   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า  

7 จา้งเหมาบริการ 1,712.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  209/2563

จ านวน 4 รายการ ประเทศไทย ประเทศไทย วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 1,712  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,712   บาท

8

วสัดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   210/2563

จ านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

9 วสัดุก่อสร้าง 385.20           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   211/2563

จ านวน 1 รายการ 385.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 385.20  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  17 มิ.ย.63

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.
1) เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียง
สัตวน์ ้า   

10 วสัดุการเกษตร 3,400.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  212/2563

จ านวน 1 รายการ 3,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย.63



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

11 วสัดุการเกษตร 1,045.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  213/2563

จ านวน 1 รายการ 1,045  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,045  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียน

12 วสัดุการเกษตร 38,450.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่ บ.โอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  214/2563

จ านวน  3 รายการ 38,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 38,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 มิ.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียน

13 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,204.00        เฉพาะเจาะจง บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก. บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  215/2563

จ านวน 2 รายการ 3,204   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,204  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

14 วสัดุส านกังาน 2,400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังานร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  216/2563

จ านวน 1 รายการ 2,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  24 มิ.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

15 วสัดุการเกษตร 1,444.50        เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ร้านรุ่งเรืองศิลป์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  217/2563

1 รายการ 1,444.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,444.50  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียน

16 จา้งเหมาบริการ 9,820.00        เฉพาะเจาะจง ร้านวนัฮนัดเ์รดโซลูชัน่ ร้านวนัฮนัดเ์รดโซลูชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  218/2563

จ านวน 1 รายการ 9,820   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,820  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.63งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
,งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.
1)



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

17 วสัดุการเกษตร 16,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  219/2563

จ านวน 1 รายการ 16,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

18 วสัดุการเกษตร 23,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  221/2563

จ านวน 6 รายการ 23,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 มิ.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียน

19 จา้งเหมาบริการ 2,568.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  222/2563

จ านวน 1 รายการ ประเทศไทย จก. ประเทศไทย จก. วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 2,568   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,568  บาท

20 จา้งเหมาบริการ 600.00           เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮาท ์จก. บ.เมจิกเฮาท ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  223/2563

จ านวน 3 รายการ 600   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มิ.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

21 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 400.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก.บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  224/2563

จ านวน 1 รายการ 400   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 มิ.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน


