
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร                     
จ  านวน 1 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

8,500.00       เฉพาะเจาะจง น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา    
8,500 บาท

น.ส.สุกญัญา  หงา้ฝา         
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 8/2564  
 ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 2563

2 วสัดุงานบา้นงานครัว          
จ  านวน 1 รายการ                      
 งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์

636.00          เฉพาะเจาะจง บ. เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก.   
 636 บาท

บ. เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก.       
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 636 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 10/2564
 ลงวนัท่ี 2 พ.ย. 2563

3 วสัดุงานบา้นงานครัว          
จ  านวน 2 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า/เงินทุนฯ

4,523.36       เฉพาะเจาะจง หจก.สุวรรณาเภสัช    
4,523.36 บาท

หจก.สุวรรณาเภสัช          
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,523.36 
บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 11/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

4 วสัดุการเกษตร                     
จ  านวน 2 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

3,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านมนตรีการเกษตร    
3,050 บาท

ร้านมนตรีการเกษตร       
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,050 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 12/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

5 วสัดุส านกังาน                     
จ  านวน 6 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า/เงินทุนฯ

4,580.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใช้
ส านกังาน                        
4,580 บาท

ร้านเลิศชยัเคร่ืองใช้
ส านกังาน ราคาท่ีตกลงซ้ือ 
4,580 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 13/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

6 วสัดุก่อสร้าง                         
จ  านวน 7 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

3,890.52       เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก.   
3,890.52 บาท

บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก.       
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,890.52 
บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 14/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2563

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังกระบ่ี

ณ วนัท่ี   8   ธนัวาคม   2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

7 วสัดุก่อสร้าง                         
จ  านวน 1 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

321.00          เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองศิลป์                 
 321 บาท

ร้านรุ่งเรืองศิลป์                
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 321 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 15/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

8 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 จ  านวน 1 รายการ                      
  งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

350.00          เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร              
350 บาท

ร้านศิริการเกษตร                
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 350 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 16/2564
 ลงวนัท่ี 3 พ.ย. 2563

9 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 จ  านวน 1 รายการ                      
  งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

600.00          เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม 
 600 บาท

บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 17/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563

10 วสัดุการเกษตร                    
จ  านวน 1 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า/เงินทุนฯ

82,950.00     เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซพัพลาย      
82,950 บาท

ร้านกิตติซพัพลาย             
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 82,950 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 18/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563

11 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 จ  านวน 1 รายการ                      
  งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

12,000.00     เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก.                  
12,000 บาท

บ. ไอดกั จก.                       
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 19/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563

12 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
 จ  านวน 1 รายการ                      
 งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

5,885.00       เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.             
 5,885 บาท

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.            
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 20/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563

13 วสัดุก่อสร้าง                          
จ  านวน 1 รายการ                       
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

5,700.00       เฉพาะเจาะจง บ. ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ 
5,700 บาท

บ. ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,700 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 21/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

14 วสัดุการเกษตร                         
 จ  านวน 2 รายการ                      
  งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

18,795.00     เฉพาะเจาะจง บ.เวท ซุปพีเรีย อะควาคลั
เจอร์ จก.                       
18,795 บาท

บ.เวท ซุปพีเรีย อะควาคลั   
เจอร์ จก.                               
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,795 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 22/2564
 ลงวนัท่ี 4 พ.ย. 2563

15 วสัดุการเกษตร                     
จ  านวน 15 รายการ                    
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า/เงินทุนฯ

32,820.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม            
32,820 บาท

หจก.ประมงฟาร์ม               
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,820 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 23/2564
 ลงวนัท่ี 10 พ.ย. 
2563

16 จา้งเหมาบริการ                   
จ  านวน 1 รายการ                      
 งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

5,992.00       เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.             
 5,992 บาท

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.            
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,992 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่จา้งท่ี 24/2564
 ลงวนัท่ี 12 พ.ย. 
2563

17 จา้งเหมาบริการ                   
จ  านวน 1 รายการ                      
 งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

6,676.80       เฉพาะเจาะจง หจก. เอ แอนด ์เอ รีเอ
เจนท ์6,676.80 บาท

หจก. เอ แอนด ์เอ รีเอเจนท ์
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,676.80 
บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่จา้งท่ี 
25/2564ลงวนัท่ี 13
 พ.ย. 2563

18 วสัดุการเกษตร                     
จ  านวน 1 รายการ                      
 งบเพ่ิมผลผลิตสัตวน์ ้า

2,132.00       เฉพาะเจาะจง หจก. กระบ่ีเค่ียงเส็ง           
 2,132 บาท

หจก. กระบ่ีเค่ียงเส็ง              
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,132 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 26/2564
 ลงวนัท่ี 24 พ.ย. 
2563

19 จา้งเหมาบริการ                   
จ  านวน 1 รายการ                      
 งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มฯ

3,808.00       เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส คอมเทค(2008) 
จก. 3,808 บาท

บ.พีเอส คอมเทค(2008) จก. 
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,808 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่จา้งท่ี 
27/2564ลงวนัท่ี 24
 พ.ย. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง

20 วสัดุคอมพิวเตอร์                     
จ  านวน 2 รายการ                      
 งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

840.00          เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส คอมเทค(2008) 
จก. 840 บาท

บ.พีเอส คอมเทค(2008) จก. 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 840 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 28/2564
ลงวนัท่ี 25 พ.ย. 
2563

21 วสัดุการเกษตร                         
 จ  านวน 1 รายการ                      
  งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

15,000.00     เฉพาะเจาะจง บ. ไทย โอเช่ียน เวนเจอร์   
 15,000 บาท

บ. ไทย โอเช่ียน เวนเจอร์      
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 29/2564
 ลงวนัท่ี 25 พ.ย. 
2563

22 จา้งเหมาบริการ                   
จ  านวน 1 รายการ                      
งบตรวจประเมินฟาร์มฯ

5,400.00       เฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย                    
5,400 บาท

ชุมนุมสหกรณ์แห่ง             
ประเทศไทย                          
 ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,400 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่จา้งท่ี 
30/2564ลงวนัท่ี 26
 พ.ย. 2563

23 วสัดุงานบา้นงานครัว               
จ  านวน 3 รายการ                      
 งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

1,840.00       เฉพาะเจาะจง ร้านซนัน่ี                         
1,840 บาท

ร้านซนัน่ี                               
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,840 บาท

เสนอราคาไม่
เกินวงเงิน
งบประมาณ

ใบสัง่ซ้ือท่ี 31/2564
 ลงวนัท่ี 26 พ.ย. 
2563


