
แบบ สขร. 1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 คา่วสัดุอะไหล่เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 30,000.00      29,264.00      เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดับริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดัเน่ืองจากเป็นตวัแทนจ าหน่ายเคร่ืองมือและ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 70/2563

29,264.00 29,264.00 อะไหล่ของสินคา้ยีห่้อ warters ในประเทศไทย ลงวนัท่ี 03/07/2563
2 วสัดุสนง,วสัดุไฟฟ้า,วสัดุงานบา้นงานครัว 37,000.00      36,294.40      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 70.1/2563

และวสัดุคอมพิวเตอร์ 36,294.40                            36,294.40                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี03/07/2563
หจก.พาร์แอสโซซิเอทส์

39,888.53                            
3 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองป้ัมลม 14,000.00 13,317.22      เฉพาะเจาะจง บริษทั เอส บี อิเลคทริค จ ากดั บริษทั เอส บี อิเลคทริค จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 53/2563

13,317.22                            13,317.22                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 03/07/2563
4 จา้งเหมาบริการคนงาน 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง นางประคอง  ชวนโพธ์ิ นางประคอง  ชวนโพธ์ิ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 54/2563

32,000.00 32,000.00 พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 08/07/2563
5 จา้งเหมาบริการคนงาน 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย ขาวจุย้ นายสมชาย  ขาวจุย้ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 55/2563

32,000.00 32,000.00 พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 08/07/2563
6 จา้งเหมาบริการคนงาน 32,000.00      32,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวฒันา  วฒันาพิศิษฐ์ นายวฒันา วฒันาพิศิษฐ์ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 56/2563

32,000.00 32,000.00 พ.ศ. 2563 ลงวนัท่ี 08/07/2563
7 คา่วสัดุก่อสร้าง 41000 40641.8 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 71/2563

40,641.80 40,641.80 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 10/07/2563
8 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองส ารองไฟ 6,000.00        5,136.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่จา้งเลขท่ี 57/2563

5,136.00                              5,136.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 14/07/2563
บ.ชญาภทัรสุวรรณ คอร์ป จ ากดั

6,200.00                              
9 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ 27,000.00      26,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเฟรชช่ีเซอวิส ร้านเฟรชช่ีเซอวิส เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 58/2563

26,800.00                            26,800.00                            มีความช านาญดา้นการซ่อมแซมเคร่ืองปรับอากาศ ลงวนัท่ี 15/07/2563

                                                   แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  กรกฏาคม 2563    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 8  (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่ ....4.....เดอืน....สิงหาคม........2563 (1)



ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
10 วสัดุการเกษตร 6,500.00        6,450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค ร้านร้อยปอนดอ์ะควาเทค เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 72/2563

6,540.00                              6,540.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 15/07/2563
11 วสัดุการเกษตร 110,000.00 107,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 73/2563

107,960.00 107,960.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/07/2563
12 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 20,000.00 19,795.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดับริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากดัเน่ืองจากเป็นผูมี้ความช านาญดา้นการซ่อมฯ ใบสัง่จา้งเลขท่ี58./2563

HPLC 19,795.00 19,795.00 และมีบญัชีรายช่ืออยูใ่นคูมื่อผูซ้ื้อของกระทรวงอุตสากรรม ลงวนัท่ี 17/07/2563
13 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 25,000.00 24,600.00 เฉพาะเจาะจง ป.ยอดเพชร ป.ยอดเพชร เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ ใบสัง่จา้งเลขท่ี59/2563

82-7870 24,600.00 24,600.00 มีความช านาญดา้นการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 17/07/2563
14 วสัดุการเกษตร 17,000.00 16,230.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 74/2563

16,230.00 16,230.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/07/2563
15 คา่ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,000.00 7,329.50 เฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั บริษทั โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่จา้งเลขท่ี60/2563

กต-139 พระนครศรีอยธุยา 7,329.50 7,329.50 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 17/07/2563
16 คา่วสัดุการเกษตร  2 รายการ 80,000.00 78,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทัไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 75/2563

78,600.00 78,600.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 24/07/2563


