
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     ตุลาคม    2560         .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         พฤศจิกายน   2560



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  3/2561

จ านวน 1 รายการ 8,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24  ต.ค.60

งบผลิต   

 

2 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  2/2561

จ านวน 1 รายการ 8,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ต.ค.60

งบตรวจสอบฯ  

 

3 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00      - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  1/2561

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.24 ต.ค.60

งบตรวจสอบฯ

4 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,800.00      - เฉพาะเจาะจง นายชยัยทุธ  บตุรอีด นายชยัยทุธ  บตุรอีด เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  -

จ านวน 1 รายการ 4,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.60

งบผลิตฯ

5 ค่าวสัดุการเกษตร 2,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายธีรยทุธ  บตุรแขก นายสุทธิพงษ ์ ชยัช่วย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 1/5 

จ านวน 1 รายการ 2,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ย.60

งบผลิตฯ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     พฤศจิกายน             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         ธนัวาคม   2560



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 340.00          - เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 14/31

จ านวน 1 รายการ 340  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 340    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

7 ค่าวสัดุการเกษตร 3,250.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 003/0132

จ านวน 2 รายการ 3,250  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,250  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  6 พ.ย.60

งบผลิต

 

8 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,590.00       - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 270/38

จ านวน 3 รายการ 1,590  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,590  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบจุลินทรีย์  

9 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,300.00      เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม คลินิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี 7/2

จ านวน   1  รายการ 4,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   8 พ.ย.60

งบกุง้ด าไปจีน

 

10 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 482.00          - เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์  โฆษณา ศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี 79/33

จ านวน   1 รายการ 482  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  482   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

  

11 ค่าวสัดุการเกษตร 4,125.00       - เฉพาะเจาะจง ม.วลยัลกัษณ์ ม.วลยัลกัษณ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี SRU 61005

จ านวน 1 รายการ 4,125  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,125 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

 

12 ค่าวสัดุการเกษตร 1,150.25       - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี 5903193



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,150.25  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,150.25  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

13 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,850.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี 003/0135

จ านวน 1 รายการ 1,850  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,850  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ย.60

งบตรวจสอบฯ

14 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,005.80       - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอนัดามนัเซลล ์จก. บ.อีซูซุอนัดามนัเซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี SVR0117506397

จ านวน   1  รายการ 1,005.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,005.80   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 พ.ย.60

งบตรวจสอบฯ  

  

15 ค่าวสัดุการเกษตร 1,458.00       - เฉพาะเจาะจง บ.สหายแก๊สอ็อกซิเจน จก. บ.สหายแก๊สอ็อกซิเจน จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ีท่ี 020/34,022/07

จ านวน 1 รายการ 1,458  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,458 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.,20 ธ.ค.60

งบจุลินทรีย์  

 

16 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ฯ 73,200.00     - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 6/2561

จ านวน 1 รายการ 73,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 73,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ต.ค.60

งบผลิตฯ  

 

17 ค่าวสัดุก่อสร้าง 20,720.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  8/2561

จ านวน 1 รายการ 20,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  20,700  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ย.60

งบวิจยั  



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกียรติพงศ ์ กูลดี นายเกียรติพงศ ์ กูลดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  12/2561

จ านวน 1 รายการ 12,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 พ.ย.60

งบตรวจสอบฯ   

 

2 ครุภณัฑย์านพาหนะ 505,000.00  - เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน สญัญาซ้ือขาย เลขท่ี 2/2561

จ านวน 1 รายการ 505,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 505,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ต.ค.60

งบตรวจสอบฯ  

 

3 ครุภณัฑก์ารเกษตร 82,658.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  7/2561

จ านวน 2 รายการ 82,658 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 82,658  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.27 ต.ค.60

งบผลิตฯ

4 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้ โอเอ เซอร์วิส จก. บ.ดาตา้ โอเอ เซอร์วิส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  2/2561

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  2 พ.ย.60

งบตรวจสอบฯ

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,980.00    - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  13/2561

จ านวน 1 รายการ 14,980 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ย.60

งบผลิตฯ,ตรวจสอบ

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     ธนัวาคม 2560           .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         มกราคม   2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 ค่าวสัดุส านกังาน 14,290.00     - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  14/2561

จ านวน 10 รายการ 14,290  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,290     บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 พ.ย.60

งบตรวจสอบ  

7 ค่าวสัดุก่อสร้าง 8,292.50      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  16/2561

จ านวน 5 รายการ 8,292.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,292.50   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ย.60

งบผลิตฯ

 

8 ค่าวสัดุการเกษตร 28,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา  เปียยะบตุร น.ส.รัตนา  เปียยะบตุร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  15/2561

จ านวน 1 รายการ 28,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

9 ค่าวสัดุการเกษตร 98,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก. บ.ไอดกั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 19/2561

จ านวน   1  รายการ 98,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  98,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   29 พ.ย.60

งบผลิตฯ,วิจยั

 

10 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 128,400.00   - เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน สญัญาซ้ือขายเลขท่ี 3/2561

จ านวน   1 รายการ 128,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  128,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบผลิตฯ  

  

11 ค่าวสัดุการเกษตร 38,225.00     - เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 21/2561

จ านวน 15 รายการ 38,225  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 38,225 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   4 ธ.ค.60

งบผลิตฯ  

 

12 ค่าวสัดุการเกษตร 26,950.00     - เฉพาะเจาะจง บ.เติมพรการเกษตร บ.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  22/2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 7 รายการ 26,950  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,950  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   4 ธ.ค.60

งบผลิตฯ  

13 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 62,522.00    เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  18/2561

จ านวน 8 รายการ 62,522  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 62,522  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   29 พ.ย.60

งบผลิตฯ,วิจยั,เงินทนุ

14 ค่าวสัดุการเกษตร 60,000.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเชียนเวนเจอร์ บ.ไทยโอเชียนเวนเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  24/2561

จ านวน   1  รายการ 60,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  8 พ.ย.60

งบผลิตฯ,เงินทนุ  

  

15 ค่าวสัดุการเกษตร 37,500.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  25/2561

จ านวน 1 รายการ 37,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  8 ธ.ค.60

งบผลิตฯ  

 

16 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,445.40       - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 5903415

จ านวน 4 รายการ 3,445.40 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,445.40  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ธ.ค.60

งบผลิตฯ  

 

17 ค่าวสัดุการเกษตร 1,300.00       - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 003/0137

จ านวน 1 รายการ 1,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ธ.ค.60

งบผลิตฯ  

18 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 400.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 3/48

จ านวน 1 รายการ 400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ธ.ค.60



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตฯ  

19 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,380.00       - เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 129/22

จ านวน 1 รายการ 1,380  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ธ.ค.60

งบจุลินทรีย์  

20 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,485.00       - เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 019/0930

จ านวน 1 รายการ 1,485  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,485  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ธ.ค.60

งบตรวจสอบ  

21 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,260.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 310/15457,314/15652,

จ านวน 1 รายการ 1,260  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,260  บาท วงเงินงบประมาณ 327/16308,328/16352,328/16400

งบจุลินทรีย์  ลว. 1,7,24,21,28 พ.ย.60

22 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,370.00       - เฉพาะเจาะจง บ.พี.เอส คอมเทค จก. บ.พี.เอส คอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี CV6001-09554

จ านวน 1 รายการ 2,370  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,370  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ย.60

งบผลิต   

23 ค่าวสัดุการเกษตร 1,000.00       - เฉพาะเจาะจง รุ่งเรืองศิลป์ รุ่งเรืองศิลป์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 016/0793

จ านวน 1 รายการ 1,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.60

งบผลิตฯ   

24 ค่าวสัดุการเกษตร 648.00          - เฉพาะเจาะจง เทียนชยั เพชรช็อป เทียนชยั เพชรช็อป เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี -

จ านวน 1 รายการ 648  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 648  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 พ.ย.60

งบผลิตฯ   



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

25 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 909.50          - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 5903258

จ านวน 2 รายการ 909.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 909.50  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 พ.ย.60

งบผลิตฯ   

26 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 3,375.00       - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี CV6001-09525

จ านวน  รายการ 3,375  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,375  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ธ.ค.60

งบผลิตฯ,เฝ้าระวงั ป้องกนั   

และโรคเช้ือด้ือยา

27 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 5/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบเชิงรุก-เชิงรับ   

 

28 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายปริญญา สมใจ นายปริญญา สมใจ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 7/2561

จ านวน 1  รายการ 14,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบเฝ้าระวงัไปจีน   

 

29 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน์  หนูเอียด น.ส.อารีรัตน์  หนูเอียด เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 6/2561

จ านวน 1 รายการ 14,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบเฝ้าระวงัไปจีน   

 

30 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 2/2561

จ านวน 1 รายการ 8,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.24 ต.ค.60

งบตรวจสอบ   

 



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

31 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00       - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 1/2561

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ต.ค.60

งบตรวจสอบ   

 

32 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 3/2561

จ านวน 1 รายการ 8,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.24 ต.ค.60

งบตรวจสอบ   

 



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 65,580.00    - เฉพาะเจาะจง บ.จก.เวทซุปพีเรียอควาคลัเจอร์บ.จก.เวทซุปพีเรียอควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 65,580.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 65,580.-  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบพฒันาและบริหารจดัการ   ลว. -

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือท่ี 17/2561 ลว.29 พ.ย.60

2 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 46,060.00    - เฉพาะเจาะจง บ.จก. พีเอสคอมเทคฯ บ.จก. พีเอสคอมเทคฯ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 46,060.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 46,060  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CV6001-09727

งบตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินคา้ประมง  ลว.19 ธ.ค. 60

งบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคสตัวน์ ้าฯ ใบสัง่ซ้ือท่ี  26/2561 ลว. 13 ธ.ค. 60

3 ค่าวสัดุการเกษตร 97,378.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 27 รายการ 97,378 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 97,378 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 60/462

งบพฒันาและบริหารจดัการทรัพยากรสตัวน์ ้า ลว. 20 ธ.ค.60

งบวิจยัประยกุต์

เงินทนุหมุนเวียนฯ ใบสัง่ซ้ือท่ี  20/2561 ลว. 30 พ.ย.60

4 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,548.23       - เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน  1 รายการ 8,548.23  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,548.23  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 019/21

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 28 ธ.ค. 60

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 12/2561  ลว.21 ธ.ค.60

5 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 5,885.00       - เฉพาะเจาะจง หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย)หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 5,885.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี ARHO-6012-0006

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  ลว. 28 ธ.ค..60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มกราคม  2561          .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี     กุมภาพนัธ์  2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สินคา้ประมง ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 23/2561 ลว. 8 ธ.ค..60

6 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.จก.ดาตา้โอเอเซอร์วิส2012 บ.จก.ดาตา้โอเอเซอร์วิส2012 เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6012045

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้าในประเทศ ลว.3 ม.ค.61

และส่งออก ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 1/2561 ลว.2 พ.ย..60

7 ค่าวสัดุก่อสร้าง 17,590.80     - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ทรงพรคา้ไม ้(2008) บ.จก.ทรงพรคา้ไม ้(2008) เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน  3  รายการ 17,590.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,590.80  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี IV601225-005

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 25 ธ.ค. 2560

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี  28/2561  ลว.21 ธ.ค.60

8 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 7,840.00       - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ไอดกั บ.จก.ไอดกั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 7,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,840  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV1712112

งบพฒันาและบริหารจดัการฯ

วิจยัประยกุต์  ลว.4 ม.ค. 61

เงินทนุหมุนเวียนฯ ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี  27/2561 ลว. 21 ธ.ค.60

9 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 2-01/61

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 1 ม.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า,ตรวจสอบ  ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 13/2561  ลว. 14 พ.ย.60

10 คุรภณัฑฯ์ เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 572,985.00   - สอบราคา บ.จก.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจีเนียร่ิง บ.จก.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจีเนียร่ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 572,985.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 572,985.-  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี FGE-IV-61-001

งบพฒันาและบริหารจดัการ และราคาต ่าสุด ลว. 6 ม.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า สญัญา เลขท่ี 1/2561  ลว. 25 ต.ค..60

11 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,406.09       - เฉพาะเจาะจง บ.จก.อีซูซุอนัดามนัเซลล์ บ.จก.อีซูซุอนัดามนัเซลล์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 6,406.09  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,406.09  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี SVROI17508077

งบตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  ลว. 30 ธ.ค.60



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สินคา้ประมง  ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 14/2561  ลว. 29 ธ.ค.60

12 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,200.00     - เฉพาะเจาะจง ดีแมก็คูล ดีแมก็คูล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 17,200.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,200.-  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 02/0084

งบตรวจสอบและรับรองคุณภาพ  ลว. 4 ม.ค.61

สินคา้ประมง  ใบสัง่จา้ง เลขท่ี 13/2561  ลว. 26 ธ.ค.60

13 ค่าวสัดุการเกษตร 13,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 13,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 60/557

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 12 ม.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 29/2561 ลว.4 ม.ค.61

14 ค่าวสัดุการเกษตร 13,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 13,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 60/557

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 12 ม.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 29/2561 ลว.4 ม.ค.61

15 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 8,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,300  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 3 ม.ค. 61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 3/2561 ลว.24 ต.ค.60

16 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ลว. 3 ม.ค. 61

ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 1/2561 ลว.24 ต.ค.60

17 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,300.00      เฉพาะเจาะจง น.ส. สารินี  สาระภี น.ส. สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 8,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,300  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ ลว. 3 ม.ค. 61

ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 2/2561 ลว.24 ต.ค.60



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีรัตน์  หนูเอียด น.ส.อารีรัตน์  หนูเอียด เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 14,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

เฝ้าระวงั ป้งกนั ควบคุมโรคสตัวน์ ้า ลว. 3 ม.ค. 61

ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 6/2561 ลว.2 พ.ย..60

19 ค่าจา้งเหมาบริการ 14,000.00    เฉพาะเจาะจง นายปริญญา  สมใจ นายปริญญา  สมใจ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 14,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  14,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

เฝ้าระวงั ป้งกนั ควบคุมโรคสตัวน์ ้า ลว. 3 ม.ค. 61

ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 7/2561 ลว.2 พ.ย..60

20 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

เฝ้าระวงั ป้งกนั ควบคุมโรคสตัวน์ ้า ลว. 3 ม.ค. 61

ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี 5/2561 ลว.2 พ.ย..60

21 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.จก.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  200  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 4/2

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 25 ธ.ค. 60

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือ -

22 วสัดุส านกังาน 3,704.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,704 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,704  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี275/15

ตรวจสอบและรับรองฯ ลว. 14 ธ.ค. 60

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคฯ ใบสัง่ซ้ือ -

23 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 390.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 390.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  390.-  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 

เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคฯ ลว.  -

ใบสัง่ซ้ือ -

24 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,632.00      เฉพาะเจาะจง บ.จก.เค พี จี เกรซ น ้าด่ืม บ.จก.เค พี จี เกรซ น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 1,632.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,632.-  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 

พฒันาศกัยภาพใหเ้กษตรกร ลว.  -

ใบสัง่ซ้ือ -

25 ค่าวสัดุการเกษตร 1,066.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,066.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,066.-  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว.  -

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสัง่ซ้ือ -

26 ค่าวสัดุการเกษตร 2,400.00      - เฉพาะเจาะจง นายธีรยทุธ  บตุรแขก นายธีรยทุธ  บตุรแขก เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี -

จ านวน 1 รายการ 2,400  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  26 ม.ค.61

งบผลิตฯ  

27 วสัดุก่อสร้าง 1,150.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี IV6101/012

จ านวน 2 รายการ 1,150 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,150 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ม.ค.61

งบผลิตฯ  

28 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 385.20         - เฉพาะเจาะจง อาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 6/12

จ านวน 1 รายการ 385.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 385.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ม.ค.61

งบผลิต

29 จา้งเหมาบริการ 2,140.00       - เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์  โฆษณา ศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 80/32

จ านวน   1 รายการ 2,140 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,140 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ม.ค.61

งบผลิตฯ  

 

30 จา้งเหมาบริการ 1,950.00       - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 003/0140

จ านวน 1 รายการ 1,950. บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,950 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ม.ค.61



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบเฝ้าระวงั ป้องกนั  

ควบคุมโรคและเช้ือด้ือยา (โม 3)

31 ค่าวสัดุส านกังาน 704.00         เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 276/43

จ านวน 4 รายการ 704 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 704 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ม.ค.61

งบตรวจสอบฯ   

32 ค่าวสัดุก่อสร้าง 900.94         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี CR6100017

จ านวน 5 รายการ 900.94  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 900.94 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ม.ค.61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า

33 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,458.00      เฉพาะเจาะจง บ.สหายแก๊สออกซิเจน บ.สหายแก๊สออกซิเจน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี ท่ี 024/18,026/04

จ านวน 1 รายการ 1,458  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,458 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15,22 ม.ค.61

งบผลิตฯ



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุก่อสร้าง 2,475.98      - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ 2,475.98  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475.98 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    CR6100085

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.  23 ม.ค.61

2 จา้งเหมาบริการ 3,007.77      - เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,007.77 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,007.77 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1CH-18010025

งบเฝ้าระวงัเชิงรุกเชิงรับ  ลว.24 ม.ค.61

3 วสัดุวิทยาศาสตร์ 600.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/10

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 ม.ค.61

4 วสัดุส านกังาน 1,964.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   6 รายการ 1,964 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,964  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 281/15

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 31 ม.ค.61

 

5 วสัดุการเกษตร 4,855.00       - เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 3 รายการ 4,855 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,855   บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 029/1404

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 2 ก.พ.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     กุมภาพนัธ์             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี           8  มีนาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,440.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ เกษตร เกษตร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,440 บาทวงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6102-00090

13,440 บาท ลว. 1 ก.พ.61

7 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,380.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรซน ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 333/16618,335

,16726,337/16824,339/

16923,360/17953,372/18571

ลว. 6,28 ธ.ค.60,4,16,18

,24 ม.ค.61

8 วสัดุก่อสร้าง 1,209.10      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 1,209.10 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,209.10 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100158

งบวิจยัประยกุต์ ลว. 7 ก.พ.61

9 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,906.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 2,906 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,906 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 020/0954

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 6 ก.พ.61

10 วสัดุการเกษตร 1,066.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,066 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,066 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 023-30

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 ก.พ.61

งบเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุม
โรคและเช้ือด้ือยา (Mo3)

งบพฒันาศกัยภาพให้
เกษตรกร (จุลินทรียน์ ้า)



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

11 วสัดุก่อสร้าง 3,664.75      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 3,664.75 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,664.75 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610220-002

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 ก.พ.61

12 วสัดุก่อสร้าง 4,547.50      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 4,547.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,547.50 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610214-003

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.14 ก.พ.61

13 วสัดุการเกษตร 23,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก. บ.ไอดกั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 23,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV1801037

งบวิจยัประยกุต์ ลว.6 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 27/2561 ลว.21 ธ.ค.60

14 จา้งเหมาบริการ 99,445.80    เฉพาะเจาะจง บ.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียร่ิง จก. บ.ฟิวเจอร์กรีนเอ็นจิเนียร่ิง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 99,445.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 99,445.80 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี FGE-IV61-007

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.25 ม.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 15//2561 ลว.3 ม.ค.61

15 วสัดุการเกษตร 30,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ น.ส.กรรณิการ์  ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี KR1/2/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.1 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือ32/2561 ลว.22 ม.ค.61

16 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6102045

งบตรวจสอบฯ ลว. 9 ม.ค.61

ใบสั่งเช่าท่ี 1//2561 ลว.2 พ.ย.60



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

17 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 214,000.00  เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 214,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 214,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SPCISG 18020012

งบตรวจสอบฯ ลว.5 ก.พ.61

สญัญาเลขท่ี 4/2561 ลว.6 พ.ย.60

18 จา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั กระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยั กระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 214,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01-02/61

งบตรวจสอบ,ผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 1 ก.พ.61

ใบสั่งจา้งท่ี 13/2561 ลว.14 พ.ย.60

19 วสัดุการเกษตร 13,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 13,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 028276

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.30 ม.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 31/2561 ลว.22 ม.ค.61

20 วสัดุงานบา้นงานครัว 9,340.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 9,340 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,340 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 448/22

งบตรวจสอบฯ ลว.14 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 38/2561 ลว.7 ม.ค.61

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ 172,377.00  ประกวดราคา บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก. บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ อิเล็กทรอนิกส์ 172,377 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 172,377  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6100117

งบตรวจสอบฯ (e-bidding) ลว.15 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 5/2561 ลว.12 ก.พ.61

22 จา้งเหมาบริการ 13,834.35    เฉพาะเจาะจง บ.เอจิเลนด์ เทคโนโลยส์ี บ.เอจิเลนด์ เทคโนโลยส์ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จก. (ประเทศไทย) จก. วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1870021335

งบตรวจสอบฯ 13,834.35 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,834.35  บาท ลว.16 ก.พ.61

ใบสั่งจา้งท่ี 37/2561 ลว.7 ก.พ.61



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 จา้งเหมาบริการ 22,256.00    - เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์คาลิเบรชัน่ บ.ดอกเตอร์คาลิเบรชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 16 รายการ 22,256  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,256 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    6102055

งบตรวจสอบ  ลว.  20 ม.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 16/2561 ลว.25 ม.ค.61

2 วสัดุการเกษตร 5,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายสุพร  ซา้ยเสง้ นายสุพร  ซา้ยเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 5,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบวิจยัฯ  ลว.27 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 43/2561 ลว.19 ก.พ.61

3 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6102045

งบตรวจสอบ ลว. 2 มี.ค.61

ใบสั่งเช่า 1/2561 ลว.2 พ.ย.60

4 จา้งเหมาบริการ 7,490.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 7,490 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,490 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SPCIRG18020075

ตรวจสอบ  ลว. 5 มี.ค.61

 ใบสั่งจา้งท่ี 1/2561 ลว.2 พ.ย.60

5 จา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 02-03/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,ตรวจสอบ  ลว. 1 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 1/2561 ลว.2 พ.ย.60

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มีนาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี           4 เมษายน  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,310.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ เกษตร เกษตร ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,310 บาทวงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6102-00130

10,310 บาท ลว. 16 ก.พ.61

7 วสัดุวิทยาศาสตร์ 6,751.70      เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 6,751.70 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,751.70 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6102220

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 5 มี.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 33/2561 ลว.26 ม.ค.61

8 จา้งเหมาบริการ 14,766.00    เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง บ.พรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ 14,766 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,766 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 5118008873

งบตรวจสอบ ลว. 7 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 40/2561 ลว.14 ก.พ.61

9 วสัดุวิทยาศาตร์ 764,842.42  เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 764,842.42  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  764,842.42  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6100525

งบเฝ้าระวงัโรค ลว. 9 มี.ค.61

สญัญาเลขท่ี 6/2561 ลว.14 ก.พ.61

10 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,646.51    เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6103-00090

11,646.51  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,646.51  บาท ลว. 1 มี.ค.61

11 จา้งเหมาบริการ 8,020.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพลูทรัพยแ์อร์ ร้านพลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 8,020 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,020 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6/02

งบตรวจสอบ ลว. 9 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 45/2561 ลว.23 ก.พ.61

งบเฝ้าระวงัป้องกนัควบคุมโรค
และเช้ือด้ือยา (Mo3)

งบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุม
โรคและเช้ือด้ือยา (เชิงรุก เชิง
รับ)

หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ
การเกษตร

หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ
การเกษตร



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 จา้งเหมาบริการ 9,715.00      เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 9,715 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,715 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SVC01M/18021082

งบตรวจสอบ ลว. 19 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 41/2561 ลว.14 ก.พ.61

13 จา้งเหมาบริการ 12,893.50    เฉพาะเจาะจง บ.แคลลิเบรเทค จก. บ.แคลลิเบรเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 12,893.50 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,893.50 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 610394

งบตรวจสอบ ลว.19 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 39/2561 ลว.14 ก.พ.61

14 จา้งเหมาบริการ 50,000.00    เฉพาะเจาะจง นางวนัเพญ็  เน้ืออ่อน นางวนัเพญ็  เน้ืออ่อน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 50,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 35//2561 ลว 7 ก.พ.61

15 วสัดุการเกษตร 12,500.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 12,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.26 มี.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 55/2561 ลว.22 มี.ค.61

16 จา้งเหมาบริการ 7,840.00      เฉพาะเจาะจง นายวิทูลย ์ รัตนพนัธุ์ นายวิทูลย ์ รัตนพนัธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 7,840 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,840 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.23 มี.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 24//2561 ลว 23 มี.ค.61

17 จา้งเหมาบริการ 1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 071-3525

งบตรวจสอบ ลว.5 มี.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 วสัดุก่อสร้าง 1,358.90      เฉพาะเจาะจง ว.กิจเจริญ อาร์ดแวร์ จก. ว.กิจเจริญ อาร์ดแวร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 3 รายการ 1,358.90 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,358.90 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี HW61022704

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.27 ก.พ.61

19 วสัดุวิทยาศาตร์ฯ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  1/23

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า   ลว. 27 ก.พ.61

20 วสัดุวิทยาศาตร์ฯ 1,650.00      เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,650 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,650 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 135/25

งบวิจยั ลว.27 ก.พ.61

21 วสัดุงานบา้นงานครัว 864.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 864 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 864 บาท วงเงินงบประมาณ

ลว.15,22,28 ก.พ.61

21 จา้งเหมาบริการ 4,240.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  4,240 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,240 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 003/0143

งบตรวจสอบฯ  ลว.9 มี.ค.61

22 จา้งเหมาบริการ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกระบ่ีก็อปป้ีเซ็นเตอร์ ร้านกระบ่ีก็อปป้ีเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 19/05

งบตรวจสอบฯ   ลว.5 มี.ค.61

งบพฒันาศกัยภาพให้เกษตรกร 
(จุลินทรีย)์

เลขท่ี 
344/17180,346/17279,351/17528



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6103045

งบตรวจสอบ ลว. 2 เม.ย.61

ใบสั่งเช่า 1/2561 ลว.2 พ.ย.60

2 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00    - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 03-04/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,ตรวจสอบ  ลว.1 เม.ย.61

ใบสั่งจา้งท่ี 1/2561 ลว.2 พ.ย.60

3 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,280.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้2008 จก บ.ทรงพรคา้ไม ้2008 จก เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 4,280 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,280 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610328-002

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 28 มี.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี  59/2561 ลว.26 มี.ค.61

4 ค่าวสัดุก่อสร้าง 3,702.20       - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   13 รายการ 3,702.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,702.20 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100400

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 28 มี.ค.61

 ใบสั่งซ้ือท่ี 62/2561 ลว.26 มี.ค.61

5 ค่าวสัดุการเกษตร 16,540.00     - เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 5 รายการ 16,540 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,540 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 029/1406

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 23 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 83/2561 ลว.19 เม.ย.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     เมษายน             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี           3 พฤษภาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุการเกษตร 17,500.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์  ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 17,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี-

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.23 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 53/2561 ลว.13 มี.ค.61

7 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,788.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรเสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ การเกษตร 8,788 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,788 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6104-00090

งบตรวจสอบฯ ลว. 9 เม.ย.61

8 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,860.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรเสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ การเกษตร 9,860 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,860 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6103-00130

งบตรวจสอบ ลว. 11 เม.ย.61

9 ค่าวสัดุการเกษตร 87,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดีฮายน์  จก. บ.ดีฮายน์  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 87,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  87,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2561-010

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้าฯ ลว.23 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 76/2561 ลว.10 เม.ย.61

10 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,560.00      เฉพาะเจาะจง พลูทรัพยแ์อร์ พลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 4,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,560  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  6/30

งบตรวจสอบ   ลว.10 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือ34/2561 ลว.9 เม.ย.61

11 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 4,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 104/33

งบตรวจสอบ ลว. 9 เม.ย.61

ใบสั่งจา้งท่ี 31/2561 ลว.3 เม.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,776.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,776 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,776 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 382/19080,385/19230

งบจุลินทรีย์ ,387/19332,391,19528,395/19731,

398/19892

ลว. 5,9,14,20,26,30 มี.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 48/2561 ลว.5 มี.ค.61

13 ค่าวสัดุการเกษตร 1,610.00      เฉพาะเจาะจง นอ้งคลองวงัพนัธุ์ไม้ นอ้งคลองวงัพนัธุ์ไม้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,610 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,610 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบตรวจสอบ ลว.4 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 58/2561 ลว.26 มี.ค.61

14 ค่าวสัดุวิทยาศาตร์ 2,400.00      เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  138/15

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 5 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 73//2561 ลว 2 เม.ย.61

15 ค่าวสัดุก่อสร้าง 995.00         เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 995 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 995 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610403-0036

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.3 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 74/2561 ลว.2 เม.ย.61

16 ค่าวสัดุการเกษตร 100.00         เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 100 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 012/0552

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.4 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 72//2561 ลว 2 เม.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

17 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,455.20      เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,455.20 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,455.20 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6/40

งบตรวจสอบ ลว.28 มี.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 63/2561 ลว.26 มี.ค.61

18 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/32

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.27 ก.พ.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 66/2561 ลว.29 มี.ค.61



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าวสัดุการเกษตร 28,000.00    - เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 28,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/4

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 11 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ 81/2561 ลว.19 เม.ย.61

2 ค่าจา้งเหมาบริการ 6,387.90      - เฉพาะเจาะจง ร้านพรศกัด์ิการไฟฟ้า ร้านพรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 6,387.90  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,387.90 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 021/47

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.15 พ.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี 69/2561 ลว.11 พ.ค.61

3 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกียรติพงศ ์ กูลดี นายเกียรติพงศ ์ กูลดี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบตรวจสอบฯ ลว. 15 พ.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี  61/2561 ลว. 9 พ.ค.61

4 ค่าวสัดุก่อสร้าง 33,833.40     - เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 33,833.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,833.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV61052-002

งบวิจยัฯ  ลว. 2 พ.ค.61

 ใบสั่งซ้ือท่ี 93/2561 ลว.30 เม.ย.61

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,447.99       - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุอนัดามนั เซลล ์จก. บ.อีซูซุอนัดามนั เซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 4,447.99  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,447.99 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SVR118004054

งบตรวจสอบฯ  ลว. 8 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 57/2561 ลว.8 พ.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     พฤษภาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี    5  มิถุนายน  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,180.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรเสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ การเกษตร 9,180 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,180 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6104-00123

งบเฝ้าระวงั MO3 ลว. 16 เม.ย.61

7 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6104045

งบตรวจสอบ ลว. 2 พ.ค.61

ใบสั่งเช่าเลขท่ี 1/2561 ลว.2 พ.ย.61

8 ค่าวสัดุการเกษตร 12,500.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยฉตัร วงษเ์ณร นายปิยฉตัร วงษเ์ณร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 12,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  12,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้าฯ ลว. 2 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 86/2561 ลว.20 เม.ย.61

9 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  04-05/61

งบตรวจสอบ,ผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า   ลว.1 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง 13/2561 ลว.14 พ.ย.60

10 ค่าวสัดุการเกษตร 15,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 15,900  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,900 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี TK6104023

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 84/2561 ลว.19 เม.ย.61

11 ค่าวสัดุการเกษตร 6,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ บ.เวทซุปพีเรีย อะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 6,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,600 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 028413

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.18 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 75/2561 ลว.5 เม.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 47,080.00    เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 47,080 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 47,080 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   IV61040562

งบตรวจสอบ ลว.26 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 54/2561 ลว.13 มี.ค.61

13 ค่าวสัดุก่อสร้าง 2,819.45      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 2,819.45 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,819.45 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV610418-001

งบตรวจสอบฯ ลว. 18 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 80//2561 ลว 17 เม.ย.61

14 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,180.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,180  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,180 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 0146/003

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.30 เม.ย.61

ใบสั่งจา้งท่ี 43/2561 ลว.24 เม.ย.61

15 ค่าวสัดุการเกษตร 2,132.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,132 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,132 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 030/43

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 3 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 92//2561 ลว 30 เม.ย.61

16 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,879.65      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้ อนัดามนั กระบ่ี จก.บ.โตโยตา้ อนัดามนั กระบ่ี จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,879.65  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,879.65 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี REP18-00685

งบตรวจสอบ ลว.27 เม.ย.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี44/2561 ลว.24 เม.ย.61

17 ค่าวสัดุการเกษตร 9,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 9,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ลว.30 เม.ย.61

 ใบสั่งซ้ือท่ี 87/2561 ลว.20 เม.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 105/33

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 2 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 47/2561 ลว.30 เม.ย.61

19 ค่าวสัดุการเกษตร 800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6/16

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 2 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 96/2561 ลว.2 พ.ค.61

20 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/42

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 2 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 97/2561 ลว.2 พ.ค.61

21 ค่าวสัดุไฟฟ้าวิทยุ 13,375.00    เฉพาะเจาะจง บ.นีโอ ยนิูเวอร์แซล จก. บ.นีโอ ยนิูเวอร์แซล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 13,375  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,375 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 001

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ลว. 15 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 98/2561 ลว.3 พ.ค.61

22 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 4,900  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,900 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 003/0144

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ลว. 17 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 52/2561 ลว.21 พ.ค.61

23 ค่าวสัดุไฟฟ้าวิทยุ 4,940.00      เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 8 รายการ 4,940  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,940 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6/45

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ลว. 10 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 108/2561 ลว.10 พ.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 ค่าวสัดุไฟฟ้าวิทยุ 342.40         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีอรุณแอร์ จก. บ.กระบ่ีอรุณแอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 342.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 342.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 5/61/23

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ ลว. 16 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 111/2561 ลว.10 พ.ค.61

25 ค่าวสัดุก่อสร้าง 759.70         เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 759.70  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 759.70  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610510-002

งบตรวจสอบฯ ลว. 10 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 110/2561 ลว.10 พ.ค.61

26 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 888.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 888  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 888  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 401/20024,407/20338,406/20418

งบจุลินทรีย์ 409/20418,413/20627

ลว. 2,10,23,30  เม.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 70/2561 ลว.2 เม.ย.61

27 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/45

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 10 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 109/2561 ลว.10 พ.ค.61

28 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/46

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 11 พ.ค.61
ใบสั่งซ่ือ ท่ี 116/2561 ลว.11 พ.ค.61

29 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1/47
งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 15 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 119/2561 ลว.15 พ.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

30 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/1

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 17 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 128/2561 ลว.17 พ.ค.61

31 ค่าจา้งเหมาบริการ 500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิคคอม ร้านคลีนิคคอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 4/14

งบเฝ้าระวงั MO3 ลว. 17 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 65/2561 ลว.10 พ.ค.61

32 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,733.40      เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,733.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,733.40  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 7/12

งบเฝ้าระวงั MO3 ลว. 16 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 112/2561 ลว.10 พ.ค.61

33 ค่าจา้งเหมาบริการ 950.00         เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ธนอนนัตกุล นายวีระพล  ธนอนนัตกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 950  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 950  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบตรวจสอบฯ ลว. 10 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 64/2561 ลว.10 พ.ค.61

34 ค่าวสัดุการเกษตร 3,920.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก. บ.ไอดกั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 3,920  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,920  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV1804046

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 เม.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 85/2561 ลว.20 เม.ย.61

 



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าวสัดุส านกังาน 4,560.00      - เฉพาะเจาะจง บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ ซพัพลายแอนด์เซอร์วิส จก. ซพัพลายแอนด์เซอร์วิส จก. วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/700

งบเฝ้าระวงั กุง้ไปจีน 4,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,560  บาท ลว. 25 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ 134/2561 ลว.21 พ.ค.61

2 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 13,730.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 13,730  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,730  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6105-00130

งบเฝ้าระวงั กุง้ไปจีน  ลว.16 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 69/2561 ลว.11 พ.ค.61

3 ค่าจา้งเหมาบริการ 12,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายเกียรติพงศ ์ กูลดี นายเกียรติพงศ ์ กูลดี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบตรวจสอบฯ ลว. 15 พ.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี  61/2561 ลว. 9 พ.ค.61

4 ค่าวสัดุก่อสร้าง 33,833.40     - เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 33,833.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,833.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV61052-002

งบวิจยัฯ  ลว. 2 พ.ค.61

 

5 ค่าวสัดุส านกังาน 240.00          - เฉพาะเจาะจง ซนัน่ี ซนัน่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 240  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 240 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 055/2732

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 22 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 139/2561 ลว.22 พ.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มิถุนายน             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         กรกฎาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุส านกังาน 1,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์โฆษณา ร้านศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  1,850  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,850 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 81/05

ลว. 21 พ.ค.61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 66/2561 ลว.10 พ.ค.61

7 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 2,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม  จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,560  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/3

งบตรวจสอบ ลว. 24 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 140/2561 ลว.22 พ.ค.61

8 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,500.00      เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม คลินิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 4/19

งบตรวจสอบฯ ลว. 25 มิ.ย.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 72/2561 ลว.15 พ.ค.61

9 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,800.00      เฉพาะเจาะจง คลินิก คอม คลินิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  4/18

งบตรวจสอบ   ลว.15 พ.ค.61

ใบสั่งจา้ง 68/2561 ลว.11พ.ค.61

10 ค่าวสัดุการเกษตร 15,900.00    เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 5 รายการ 15,900  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,900 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี TK6104023

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 เม.ย.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 84/2561 ลว.19 เม.ย.61

11 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,925.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 11,925  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,925 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6105-00091

งบตรวจสอบ ลว.1 พ.ค.61

 



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,700.10    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 14,700.10 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,700.10 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   BI6106-00133

เฝ้าระวงั Mo3 ลว.16 มิ.ย.61

 

13 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,210.40      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,210.40 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,210.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BI6105-00091

งบตรวจสอบฯ ลว. 14 มิ.ย.61

 

14 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,176.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 18,176  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,176 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6105-00091

งบตรวจสอบฯ ลว.1 มิ.ย.61

 

15 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 4,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 106/32

งบตรวจสอบฯ ลว. 7 มิ.ย.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 86//2561 ลว 4 มิ.ย.61

16 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 195.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 195  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 195 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 291/50

งบตรวจสอบ ลว.7 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 165/2561 ลว.5 มิ.ย.61

17 ค่าวสัดุการเกษตร 800.00         เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  017-0802

งบตรวจสอบฯ ลว.7 มิ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือท่ี 164/2561 ลว.5 มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 800.00         เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบจุลินทรีย์ ลว. 4 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 153/2561 ลว.28 พ.ค.61

19 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,380.00      เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 142/42

งบจุลินทรีย์ ลว. 7 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 166/2561 ลว.5 มิ.ย.61

20 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,356.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,356 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,356  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 416/20767,419/20925,422/21072,

งบจุลินทรีย์ 425/21228,430/21491 

ลว. 2,9,16,23,31  พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 95/2561 ลว.2 พ.ค.61

21 ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,120.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,120  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,120 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6105/026

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 154/2561 ลว.28 พ.ค.61

22 ค่าวสัดุส านกังาน 1,194.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์  โฆษณา ร้านศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 3 รายการ 1,194  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,194 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 81/05

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 30 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 82/2561 ลว.28 พ.ค.61

23 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 8,988.00      บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 8,988 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,988 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6106132

งบเฝ้าระวงั MO3 ลว. 19 มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 46/2561 ลว.5 มี.ค.61

24 ค่าวสัดุก่อสร้าง 11,215.74    เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 20 รายการ 11,215.74  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,215.74  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100754

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 11 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 173/2561 ลว.8 มิ.ย.61

25 ค่าวสัดุก่อสร้าง 759.70         เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 759.70  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 759.70  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610510-002

งบตรวจสอบฯ ลว. 10 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 110/2561 ลว.10 พ.ค.61

26 ค่าวสัดุส านกังาน 60,341.00    เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 49 รายการ 60,341  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,341  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 466/23-26

งบเฝ้าระวงั กุง้ไปจีน ลว. 6 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 157/2561 ลว.31 พ.ค.61

27 ค่าวสัดุการเกษตร 74,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จก. บ.ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 74,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 74,960  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IN61060003

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 4 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 103/2561 ลว. 9 พ.ค.61

28 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 8,686.00      เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 5 รายการ 8,686  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,686  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 001/01

งบตรวจสอบฯ ลว. 31 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 151/2561 ลว.28 พ.ค.61

29 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ เซฟการ์ด จก. เซฟการ์ด จก. วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 05-06/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,ตรวจสอบ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท ลว. 1 มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

30 ค่าวสัดุการเกษตร 59,620.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 9 รายการ 59,620  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,620  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 61/245

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 25 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 82/2561 ลว.19 เม.ย.61

31 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6105045

งบตรวจสอบฯ ลว. 1 มิ.ย.61

ใบสั่งเช่า ท่ี 3/2561 ลว.2 พ.ย.61

32 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 32,870.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก. บ.พีเอส คอมเทค (2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 6 รายการ 32,870 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,870  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CV6101-10594

งบตรวจสอบฯ ลว. 22 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 133/2561 ลว.18 พ.ค.61

33 ค่าวสัดุการเกษตร 45,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียน เวนเจอร์ จก. บ.ไทยโอเช่ียน เวนเจอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 45,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 28 พ.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 120/2561 ลว.15 พ.ค.61

34 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,777.32    เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 14 รายการ 13,777.32  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ13,777.32  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  CR6100651

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 21 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 132/2561 ลว.18 พ.ค.61

 



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6106045

งบตรวจสอบฯ   ลว. 16 ก.ค.61

ใบสั่งเช่า  1/2561 ลว.2 พ.ย.61

2 ค่าวสัดุวสัดุการเกษตร 5,265.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 5,265  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,265  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า (ปู)  ลว.20 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 251/2561 ลว.19 ก.ค.61

3 ค่าวสัดุวิทยาศาตร์ฯ 337,050.00  - เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิคซพัพลาย บ.ไซแอนติฟิคซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 337,050 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 337,050 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  6100438

งบตรวจสอบฯ ลว. 19 ก.ค.61

ใบตกลงซ้ือท่ี 7/2561 ลว.18 ก.ค.61

4 ค่าวสัดุการเกษตร 6,634.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.บุญสยามสตีลกระบ่ี หจก.บุญสยามสตีลกระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 6,634  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,634 บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 6132 เลขท่ี 42

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 12 ก.ค.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 240/2561 ลว.12 ก.ค.61

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,270.00       - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 5,270  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,270 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 004/0152

งบตรวจสอบฯ  ลว. 2 ก.ค.61

ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 105/2561 ลว.9 ก.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     กรกฎาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         สิงหาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุส านกังาน 1,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์โฆษณา ร้านศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  1,850  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,850 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 81/05

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 21 พ.ค.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 66/2561 ลว.10 พ.ค.61

7 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 22,700.00    เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ 22,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,700  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 020/0970

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,วิจยั ลว. 16 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 227/2561 ลว.9 ก.ค.61

8 ค่าวสัดุการเกษตร 9,850.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี น.ส.พรทิพย ์ รักษาศรี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 9,850  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,850  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า (ปู) ลว. 16 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 239/2561 ลว.12 ก.ค.61

9 ค่าวสัดุการเกษตร 9,600.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 9,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,600  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  TK6107022

งบวิจยัฯ   ลว.12 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 211/2561 ลว.2 ก.ค.61

10 ค่าวสัดุก่อสร้าง 27,700.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 4 รายการ 27,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,700 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV610702-0064

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 2 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 198/2561 ลว.25 มิ.ย.61

11 ค่าวสัดุการเกษตร 24,140.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 24,140  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,140  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 085/14

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 9 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 221/2561 ลว.4 ก.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าจา้งเหมาบริการ 49,006.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแอคทีฟ จก. บ.ไบโอแอคทีฟ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 49,006 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 49,006 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   SI01076100972

เฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว.9 ก.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 100/2561 ลว.25 มิ.ย.61

13 ค่าวสัดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซพัพลาย ร้านกิตติซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 18,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  14/042

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 6 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 195/2561 ลว.25 มิ.ย.61

14 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,350.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 5,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,350 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BCI18217

งบตรวจสอบฯ ลว. 29 มิ.ย.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 77/2561 ลว.22 พ.ค.61

15 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 20,865.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอาซี อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 20,865 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,865 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 8/12

งบตรวจสอบฯ ลว. 29 มิ.ย.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 186//2561 ลว 20 มิ.ย.61

16 ค่าวสัดุก่อสร้าง 25,635.00    เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 25,635  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,635 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 083/26

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,วิจยั ลว. 29 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 194/2561 ลว.25 มิ.ย.61

17 ค่าวสัดุการเกษตร 20,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์ ชลสินธุ์ น.ส.กรรณิการ์ ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 20,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.29 มิ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือท่ี 196/2561 ลว.25 มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 ค่าวสัดุก่อสร้าง 5,474.12      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 11 รายการ 5,474.12 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,474.12 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   CR6100838

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 27 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 197/2561 ลว.25 มิ.ย.61

19 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 06-07/61

งบตรวจสอบฯ,ผลิตฯ ลว. 1 ก.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 13/2561 ลว.14 พ.ย.61

20 ค่าวสัดุการเกษตร 12,500.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 12,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 22 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 152/2561 ลว.28 พ.ค.61

21 ค่าวสัดุก่อสร้าง 6,676.80      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,120  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,120 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6105/026

งบวิจยัฯ ลว. 30 พ.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 154/2561 ลว.28 พ.ค.61

22 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/11

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 29 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 206/2561 ลว.28 มิ.ย.61

23 ค่าวสัดุส านกังาน 2,280.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ ซพัพลายบ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,280  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,280 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/462

งบวิจยั ลว. 2 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 200/2561 ลว.25  มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 ค่าวสัดุส านกังาน 278.20         เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์โฆษณา ร้านศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 278.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 278.20  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  81/27

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 27 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 94/2561 ลว.20 มิ.ย.61

25 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,487.75      เฉพาะเจาะจง ร้าอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ ร้าอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,487.75  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,487.75  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 8/13

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 21 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 189/2561 ลว.20 มิ.ย.61

26 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 620.60         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 620.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 620.60  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100805

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 21 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 187/2561 ลว.20 มิ.ย.61

27 ค่าวสัดุการเกษตร 3,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 3,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 004/0151

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 22 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 188//2561 ลว. 20 มิ.ย.61

28 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,530.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 6,530  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,530  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI6107-00130

งบเชิงรุกเชิงรับ ลว. 16 ก.ค.61

29 ค่าจา้งเหมาบริการ 600.00         เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 108/18

งบตรวจสอบฯ   ลว. 19 ก.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 117//2561 ลว. 17 ก.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

30 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,156.95      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 7 รายการ 4,156.95  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,156.95  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100907

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 11 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 226/2561 ลว.9 ก.ค.61

31 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,001.80      เฉพาะเจาะจง ร้านพรศกัด์ิการไฟฟ้า ร้านพรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 4,001.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,001.80  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 023/15

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 1 ก.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 110/2561 ลว.10 ก.ค.61

32 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,656.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 1,656 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 32,870  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 001/20

งบจุลินทรีย์ ลว. 16 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 231/2561 ลว.10 ก.ค.61

33 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 1,380.00      เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,380  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  145/10

งบจุลินทรีย์ ลว. 16 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 233/2561 ลว.10 ก.ค.61

34 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,796.93      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 9,796.93  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,796.93  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  6107-00088

งบตรวจสอบฯ ลว. 1 ก.ค.61

35 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,164.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ.น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ.น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,164 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,164  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  458/22851,458/22852,458/22853

 งบจุลินทรีย์ 458/22854 

ลว. 6,13,20,29 มิ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 162/2561 ลว.4 มิ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

36 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

 งบจุลินทรีย์ ลว. 3,9 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 209/2561 ลว.2 ก.ค.61

 

37 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 750 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 750  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   019/0929

 งบเฝ้าระวงั (เชิงรุก-เชิงรับ) ลว. 6 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 216/2561 ลว.2 ก.ค.61

 

38 ค่าวสัดุการเกษตร 2,835.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย ์ รักษาศรี นางสาวพรทิพย ์ รักษาศรี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,835  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,835  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   -

 งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า (ปู) ลว. 10 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 215/2561 ลว.2 ก.ค.61

 

39 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,510.05      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 5 รายการ 4,510.05  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,510.05  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   IV610704

 งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 4 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 214/2561 ลว.2 ก.ค.61

 

39 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 1,190.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค (2008) จก. บ.พีเอสคอมเทค (2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,190  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,190  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   CV6101-10904

 งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 6 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 213/2561 ลว.2 ก.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

40 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,708.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 11,708  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,708  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   BI6107-00114

 งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.3 ก.ค.61

 



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 247,812.00  - เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 8 ชุดรายการ 247,812 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 247,812 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SR6108000273

งบตรวจสอบฯ   ลว. 7 ส.ค.61

ใบตกลงซ้ือท่ี 9/2561 ลว.20 ก.ค.61

2 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส 2012 เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี DOS6107045

งบตรวจสอบฯ  ลว.10 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี  1/2561 ลว. 2 พ.ย.61

3 ค่าวสัดุส านกังาน 9,880.00      - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 10 รายการ 9,880 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,880 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  473/26

งบตรวจสอบฯ,จุลินทรีย์ ลว. 25 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 248/2561 ลว.18 ก.ค.61

4 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960 บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 07-08/61

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า,ตรวจสอบ  ลว. 1 ส.ค.61

 ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 13/2561 ลว.11 พ.ย.61

5 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,150.00     - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 48,150  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 48,150 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100938

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว. 17 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 220/2561 ลว.4 ก.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     สิงหาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี       5  กนัยายน  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,301.71    เฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ บ.สยามนิสสนัมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 13,301.71  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,301.71 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 1CH-18080070

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 6 ส.ค.61

 ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 125/2561 ลว.3 ส.ค.61

7 ค่าจา้งเหมาบริการ 16,775.46    เฉพาะเจาะจง บจก.วีเอสทีออโตเ้ซลล ์2002 บจก.วีเอสทีออโตเ้ซลล ์2002 เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 16,775.46  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,775.46  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี INT18080005

เฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว. 3 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 123/2561 ลว.1 ส.ค.61

8 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 112,350.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 8 ชุดรายการ 112,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  112,350  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6101808

งบเฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว. 17 l.ค.61

สญัญาเลขท่ี 12/2561 ลว.25 ก.ค.61

9 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 826,040.00  เฉพาะเจาะจง บ.ยนีพลสั จก. บ.ยนีพลสั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 8 ชุดรายการ 826,040  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 826,040  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV6108/027

งบเฝ้าระวงั Lot by lot   ลว.7 ส.ค.61

สญัญาเลขท่ี 8/2561 ลว.19 ก.ค.61

10 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 78,859.00    เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 8 ชุดรายการ 78,859  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 78,859 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6108067

งบเฝ้าระวงั  Mo3 ลว. 14 ส.ค.61

สญัญาเลขท่ี 11/2561 ลว.23 ก.ค.61

11 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,980.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 9,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,980  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BI6108-00087

งบเฝ้าระวงั กุง้ไปจีน ลว. 1 ส.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าวสัดุก่อสร้าง 109,500.00  เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 8 รายการ 109,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 109,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   IV6108/010

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว.15 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 266/2561 ลว.3 ส.ค.61

13 ค่าวสัดุวิทยาศาตร์และการแพทย์ 30,000.00    เฉพาะเจาะจง บจก.พินพานทั อินเตอร์เนชัน่เนลบจก.พินพานทั อินเตอร์เนชัน่เนล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 30,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV6108001

งบเฝ้าระวงั (เชิงรุกเชิงรับ) ลว. 15 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 278/2561 ลว.14 ส.ค.61

14 ค่าวสัดุก่อสร้าง 50,290.00    เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 50,290 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 50,290 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  CR6101078

งบตรวจสอบฯ ลว. 15 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 277/2561 ลว.14 ส.ค.61

15 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 8,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,560 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BCI1816

งบเฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว. 16 ส.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 106//2561 ลว 9 ก.ค.61

16 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,495.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. บ.ไบโอพลสั เมดิคอล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 30,495  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,495 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BCI18317

งบเฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว. 16 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 107/2561 ลว.9 ก.ค.61

17 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 14,108.40    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 14,108.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,108.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BI6108-00127,BI6108-00128

งบเฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว.16 ส.ค.61

 



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,508.32    เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 10,508.32  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,508.32 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BI6108-00130

ตรวจสอบ ลว.16 ส.ค.61

 

19 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,116.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,116  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,116 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 458/22855-8

งบจุลินทรีย์ ลว. 4,12,18,26 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 217/2561 ลว.2 ก.ค.61

20 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ จก. บ.สไมลแ์อร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 108/41

งบตรวจสอบฯ ลว.7 ส.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 126/2561 ลว.3 ส.ค.61

21 ค่าวสัดุการเกษตร 576.00         เฉพาะเจาะจง เทียนชยั เพช็รซ็อป เทียนชยั เพช็รซ็อป เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 576  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 576 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบจุลินทรีย์ ลว. 17 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 232/2561 ลว.10 ก.ค.61

22 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 609.90         เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 609.90  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 609.90 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 8/40

งบเฝ้าระวงั (Mo3) ลว. 23 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 245/2561 ลว.17 ก.ค.61

23 ค่าวสัดุส านกังาน 1,485.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,485  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,485 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 298/45

งบเฝ้าระวงั (Mo3) ลว. 25 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 200/2561 ลว. 17 ก.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 ค่าวสัดุก่อสร้าง 695.50         เฉพาะเจาะจง บ.กองวสัดุ จก. บ.กองวสัดุ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 695.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 695.50  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6107/023

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 20 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 252/2561 ลว.19 ก.ค.61

25 ค่าวสัดุการเกษตร 1,066.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเส็ง หจก.กระบ่ีเคียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 1,066  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,066  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 040/06

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 26 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 256/2561 ลว.23 ก.ค.61

26 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 620.60         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 2 รายการ 620.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 620.60  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100805

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 21 มิ.ย.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 187/2561 ลว.20 มิ.ย.61

27 ค่าวสัดุก่อสร้าง 2,568.00      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 2,568  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,568  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6100964

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 25 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 255//2561 ลว. 23 ก.ค.61

28 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 200.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200   บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 3/6

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 24 ก.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 257/2561 ลว.23 ก.ค.61

29 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 3/9

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า   ลว. 1 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 263/2561 ลว.1 ส.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

30 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,350.00      เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 5 รายการ 4,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,350  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 10/19

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 24 ก.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 258/2561 ลว.23 ก.ค.61

31 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,417.24      เฉพาะเจาะจง นางอมรรัตน์  ฉวรรณกุล นางอมรรัตน์  ฉวรรณกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 7,417.24  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,417.24  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 14 ส.ค.61

ใบสั่งจา้ง ท่ี 139/2561 ลว.10 ส.ค.61

32 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 001/34

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า (ปู) ลว. 10 ส.ค.61

ใบสั่งซ่ือ ท่ี 269/2561 ลว.8 ส.ค.61

33 ค่าวสัดุโฆษณาแลเผยแพร่ 616.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์  โฆษณา ร้านศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 616  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 616  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  81/05

งบตรวจสอบฯ ลว. 8 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 137/2561 ลว.8 ส.ค.61

34 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบางกอกประดบัยนต์ ร้านบางกอกประดบัยนต์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 4,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  014/0699

งบเฝ้าระวงั (กุง้ไปจีน) ลว. 10 ส.ค.61

35 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 417.30         เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 5 รายการ 417.30 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 417.30  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  10/1

 งบตรวจสอบฯ ลว. 10 ส.ค.61

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 270/2561 ลว.8 ส.ค.61



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 95,230.00    - เฉพาะเจาะจง บ.ยนีพลสั  จก. บ.ยนีพลสั  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  282/2562

จ านวน 1 รายการ 95,230  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 95,230  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 ส.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ   

 

2 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 28,922.10    - เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จก. บ.ไบโอจีโนเมด จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  279/2562

จ านวน 7 รายการ 28,922.10  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,966.49  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 ส.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

 

3 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 134,349.20  - เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  283/2562

จ านวน 7 รายการ 134,349.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 134,349.20  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.15 ส.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

4 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 42,372.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  286/2562

จ านวน   5 รายการ 42,372  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,372  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน  

 

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 30,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายวิทลูย ์ รัตนพนัธ์ นายวิทลูย ์ รัตนพนัธ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  152/2562

จ านวน 1 รายการ 30,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.61

งบผลิตฯ  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     กนัยายน 2561            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         ตุลาคม  2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 ค่าวสัดุการเกษตร 12,500.00    เฉพาะเจาะจง นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร นายปิยฉตัร  วงษเ์ณร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  273/2562

จ านวน 1 รายการ 12,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  12,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ส.ค.61

งบผลิตฯ

 

7 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยั บ.รักษาความปลอดภยั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 13/2561 

จ านวน   1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ย.61

งบตรวจสอบฯ,ผลิตฯ  

 

8 ค่าจา้งเหมาบริการ 92,470.00     - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  129/2561

จ านวน 1 รายการ 92,470  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 92,470  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ส.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน  

9 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  3/2561

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.61

งบตรวจสอบ

 

10 จา้งเหมาบริการ 14,017.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  131/2562

จ านวน   1 รายการ 14,017  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,017    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ส.ค.61

งบตรวจสอบ  

  

11 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 24,010.80     - เฉพาะเจาะจง บ.เยส-ซายน์ จก. บ.เยส-ซายน์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  281/2562

จ านวน 6 รายการ 24,010.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 24,010.80  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ส.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

 

12 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 80,223.25     - e-bidding บ.เอสเอ็นไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน สญัญาเลขท่ี  13 /2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 ชุดรายการ 80,223.25  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 80,223.25  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ก.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

13 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 42,800.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอฟ เอ็น ไซเอนซ ์จก บ.เอฟ เอ็น ไซเอนซ ์จก เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  276/2562

จ านวน 1 รายการ 42,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  42,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ส.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

14 ค่าวสัดุวิทยาศาตร์ฯ 139,100.00   - e-bidding บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน สญัญาเลขท่ี  10 /2561

จ านวน   1  รายการ 139,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 139,100   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.61

งบตรวจสอบฯ  

  

15 ค่าจา้งเหมาบริการ 80,120.00     - เฉพาะเจาะจง นายนิวฒัน์  สืบเล็ก นายนิวฒัน์  สืบเล็ก เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  122/2562

จ านวน 1 รายการ 80,120  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 80,120  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ก.ค.61

งบตรวจสอบฯ  

 

16 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  13/2561

จ านวน 1 รายการ 29,960 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 .พ.ย.60

งบผลิต,ตรวจสอบฯ  

 

17 ค่าวสัดุก่อสร้าง 5,200.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  339/2561

จ านวน 1 รายการ 5,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.ย.61

งบผลิตฯ  

18 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 11,450.00     - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  341/2561

จ านวน 2 รายการ 11,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  11,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.ย.61



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรวจสอบ,กุง้ไปจีน  

19 ค่าวสัดุก่อสร้าง 12,797.20     - เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม้ บ.ทรงพรคา้ไม้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  340/2561

จ านวน 1 รายการ 12,797.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  12,797.20  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.ย.61

งบผลิตฯ,เงินทนุ  

20 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 7,860.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  326/2562

จ านวน   4 รายการ 7,860  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,860  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 ก.ย.61

งบผลิตฯ  

  

21 ค่าเช่า 2,000.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส บ.ดาตา้โอเอเซอร์วิส เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  1/2561

จ านวน 1 รายการ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2  พ.ย.60

งบตรวจสอบฯ  

22 ค่าจา้งเหมาบริการ 60,000.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติภณัฑท์รัพยเ์จริญ หจก.กิตติภณัฑท์รัพยเ์จริญ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  147/2561

จ านวน   1 รายการ 60,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 60,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ส.ค.61

งบตรวจสอบฯ  

 

23 ค่าวสัดุการเกษตร 16,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายธีระพฒัน์  หวงัสุข นายธีระพฒัน์  หวงัสุข เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  317/2562

จ านวน 1 รายการ 16,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 16,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.61

งบผลิตฯ  

24 ค่าจา้งเหมาบริการ 40,125.00     - เฉพาะเจาะจง บ.โพลีซอส จก. บ.โพลีซอส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  154/2562

จ านวน 1 รายการ 40,125  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40,125  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 ส.ค.61

งบตรวจสอบ  



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

 

25 ครุภณัฑส์ านกังาน 84,000.00    เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ จก. บ.สไมลแ์อร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  311/2561

จ านวน 4 รายการ 84,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  84,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ก.ย.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ

 

26 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ฯ 74,903.00     - เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  62/2562

จ านวน   1 รายการ 74,903  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  74,903  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ก.ย.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

 

27 ค่าวสัดุส านกังาน 20,703.00    เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  303/2562

จ านวน 32 รายการ 20,703  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  20,703  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ,เฝ้าระวงั

ส่ิงแวดลอ้มแหล่งน ้าธรรมชาติ

28 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 57,880.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  305/2561

จ านวน 8 รายการ 57,880  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 57,880   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.61

งบจุลินทรีย,์เชิงรุก-เชิงรับ

 

29 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,350.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  306/2561

จ านวน   1 รายการ 9,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,350   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.61

งบผลิตฯ  

 

30 ค่าวสัดุการเกษตร 5,885.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  293/2561

จ านวน 1 รายการ 5,885  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 ส.ค.61

งบตรวจสอบ

 



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

31 ค่าวสัดุการเกษตร 14,150.00    เฉพาะเจาะจง นอ้งคลองวงัพนัธุ์ไม้ นอ้งคลองวงัพนัธุ์ไม้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  302/2561

จ านวน 2 รายการ 14,150  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,150   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.61

งบตรวจสอบ

 

32 ค่าจา้งเหมาบริการ 232,190.00   - เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  114/2561

จ านวน   1 รายการ 232,190  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 232,190   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.13 ก.ค.61

งบตรวจสอบ  

 

33 ค่าวสัดุไฟฟ้า-วิทยุ 700.85         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  299/2561

จ านวน 6 รายการ 700.85  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  700.85 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ส.ค.61

งบกุง้ไปจีน

 

34 ค่าวสัดุไฟฟ้า-วิทยุ 288.90         เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  298/2561

จ านวน 1 รายการ 288.90  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 288.90  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ส.ค.61

งบกุง้ไปจีน

 

35 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,250.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  308/2561

จ านวน 1 รายการ 1,250  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,250  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

36 วสัดุการเกษตร 710.00         เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  287/2561

จ านวน 3 รายการ 710  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 710  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 ส.ค.61

งบผลิตฯ

 

37 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,272.68      เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  143/2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 2,272.68  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,272.68  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 ส.ค.61

งบผลิตฯ

 

38 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  5/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบผลิตฯ

 

39 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  5/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบผลิตฯ

 

40 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  35/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย.61

งบผลิตฯ

 

41 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  29/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบผลิตฯ

 

42 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  26/2561

จ านวน 1 รายการ 8,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบผลิตฯ

 

43 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  27/2561

จ านวน 1 รายการ 9,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตฯ

 

44 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  25/2561

จ านวน 1 รายการ 8,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบผลิตฯ

 

45 ค่าจา้งเหมาบริการ 650.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม ร้านคลีนิค คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  162/2561

จ านวน 1 รายการ 650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 650 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

46 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,800.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ จก. บ.สไมลแ์อร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  158/2561

จ านวน 1 รายการ 1,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ก.ย.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

47 ค่าวสัดุการเกษตร 1,835.05      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  318/2561

จ านวน 2 รายการ 1,835.05  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,835.05  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

48 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  5/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 พ.ย.60

งบเชิงรุก-เชิงรับ

 

49 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  29/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 มี.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

 

50 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  35/2561

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

51 ค่าจา้งเหมาบริการ 9,600.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  27/2561

จ านวน 1 รายการ 9,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

52 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  26/2561

จ านวน 1 รายการ 8,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

53 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,600.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  25/2561

จ านวน 1 รายการ 8,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 มี.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

54 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,260.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  265/2561

จ านวน 1 รายการ 1,260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,260   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ส.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน

 

55 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,190.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  344/2561

จ านวน 4 รายการ 2,190 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,190   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ย.61

งบตรวจสอบฯ

 



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

56 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,740.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  301/2561

จ านวน 1 รายการ 1,740  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,740   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.61

งบจุลินทรีย์

 

57 ค่าวสัดุการเกษตร 4,950.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  336/2561

จ านวน 1 รายการ 4,950  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,950   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบผลิตฯ,เงินทนุ

 

58 ค่าวสัดุการเกษตร 3,659.40      เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  161/2561

จ านวน 1 รายการ 3,659.40  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,659.40  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61

งบตรวจสอบฯ

 

59 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,900.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  168/2561

จ านวน 1 รายการ 1,900  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,900  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ

 

60 ค่าจา้งเหมาบริการ 790.00         เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  169/2561

จ านวน 1 รายการ 790  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  790  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ

 

61 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00      เฉพาะเจาะจง นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น นายประจกัษ ์ เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  315/2561

จ านวน 1 รายการ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.61

งบจุลินทรีย์

 

62 ค่าวสัดุการเกษตร 2,100.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  330/2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 4 รายการ 2,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.61

งบกุง้ไปจีน

 

63 ค่าวสัดุการเกษตร 4,000.00      เฉพาะเจาะจง นายชนะ  ภูชงค์ นายชนะ  ภูชงค์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  319/2561

จ านวน 1 รายการ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

64 ค่าวสัดุการเกษตร 1,200.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  331/2561

จ านวน 1 รายการ 1,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

65 ค่าวสัดุการเกษตร 4,003.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  321/2561

จ านวน 2 รายการ 4,003  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,003  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

66 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,400.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  322/2561

จ านวน 2 รายการ 1,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

67 ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,266.88      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  323/2561

จ านวน 4 รายการ 1,266.88 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,266.88  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61

งบผลิตฯ

 

68 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 256.00         เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์  โฆษณา ร้านศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  163/2561

จ านวน 2 รายการ 256 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 256  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 ก.ย.61



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบเงินทนุฯ

 

69 ค่าวสัดุการเกษตร 3,560.00      เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  334/2561

จ านวน 2 รายการ 3,560 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,560   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบเงินทนุฯ

 

70 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,350.62      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  335/2561

จ านวน 4 รายการ 4,350.62 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,350.62   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบเงินทนุฯ

 

71 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,677.70      เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  167/2561

จ านวน 1 รายการ 8,677.70 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,677.70   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ก.ย.61

งบเงินทนุฯ

 

72 ค่าวสัดุการเกษตร 19,800.00    เฉพาะเจาะจง นายธีระพฒัน์  หวงัสุข นายธีระพฒัน์  หวงัสุข เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  307/2561

จ านวน 5 รายการ 19,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,800   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ก.ย.61

งบเงินทนุฯ

 




