
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 969.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  246/2563

จ านวน 1 รายการ 969  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  969   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ส.ค.63

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์

2 วสัดุก่อสร้าง 556.40           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  247/2563

จ านวน 1 รายการ 556.40    บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  556.40   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ส.ค.63
งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

3 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8,089.20        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ ์จกบ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ ์จก เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  248/2563

จ านวน 1 รายการ 8,089.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,089.20   บาทวงเงินงบประมาณ ลว.  4 ส.ค.63

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 104,753.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก.บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  249/2563

จ านวน 3 รายการ 104,753   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 104,753   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  4 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   สิงหาคม

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      กนัยายน   2563

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

5 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,910.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  250/2563

จ านวน 7 รายการ 13,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,910   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10  ส.ค.63

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ  

6

วสัดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ 4,815.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   251/2563

จ านวน 1ายการ 4,815  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

7 จา้งเหมาบริการ 12,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ียางทอง หจก.กระบ่ียางทอง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   252/2563

จ านวน 1 รายการ 12,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  11 ส.ค.63
งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี   

8 จา้งเหมาบริการ 8,264.15        เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอนัดามนัเซลล ์จก. บ.อีซูซุอนัดามนัเซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  253/2563

จ านวน 1 รายการ 8,264.15  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,264.15  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

9 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 515.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ โฆษณา ร้านศรศิลป์ โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  254/2563

จ านวน 1 รายการ 515  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  515 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  18 ส.ค.63

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ 850.00           เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  255/2563

จ านวน  2 รายการ 850  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 850  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ส.ค.63

11 จา้งเหมาบริการ 36,818.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  256/2563

จ านวน  2 รายการ ประเทศไทย จก. ประเทศไทย จก. วงเงินงบประมาณ ลว.   19 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 11,235   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  11,235   บาท

12 จา้งเหมาบริการ 6,955.00        เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  257/2563

จ านวน 1 งาน 6,955  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,955  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  20 ส.ค.63

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 
เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  

13 วสัดุส านกังาน 4,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังานร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  258/2563

จ านวน  2 รายการ 4,260  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,260  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  20 ส.ค.63

14 จา้งเหมาบริการ 18,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  เสือทอง นายสมชาย  เสือทอง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  259/2563
จ านวน 1 รายการ 18,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  25 ส.ค.63

 

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า,งบวิจยัและ
พฒันาเทคโนโลยี

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

15 จา้งเหมาบริการ 3,424.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  260/2563

จ านวน 1  รายการ ประเทศไทย  จก. ประเทศไทย  จก. วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 3,424  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,424  บาท

16 จา้งเหมาบริการ 650.00           เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม คลินิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  261/2563

จ านวน 1 รายการ 650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.63

17 จา้งเหมาบริการ 29,400.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลึงโชคเจริญการช่าง โรงกลึงโชคเจริญการช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  264/2563

จ านวน 1 รายการ 29,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  31 ส.ค.63
งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

18 จา้งเหมาบริการ 6,848.03        เฉพาะเจาะจง บ.เซาทเ์ทร์ินคาลิเบรชัน่ บ.เซาทเ์ทร์ินคาลิเบรชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  265/2563

จ านวน 1 งาน เซอร์วิส จก. เซอร์วิส จก. วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ส.ค.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า 6,848.03   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  6,848.03   บาท

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ


