
แบบ สขร.๑

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วสัดุการเกษตร 1,350.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  17/2563

จ านวน 1 รายการ 1,350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,350  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ย.62

2 วสัดุส านกังาน 4,310.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  14/2563

จ านวน 5 รายการ 4,310  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,310  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ย.62

3 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,850.00      เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  36/2563

จ านวน 5 รายการ 11,850   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,850  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ย.62

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,000.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั จก. บ.ไอดกั จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  21/2563

จ านวน 1 รายการ 5,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 พ.ย.62
งบวิจยัและนวตักรรมฯ

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
เงินทุนหมุนเวียน

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,วิจยั
และนวตักรรมดา้นฯ,งบ
เงินทุนหมุนเวียน

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
ผลิตลูกพนัธ์สัตวน์ ้า

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   พฤศจิกายน            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      ธนัวาคม   2562



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

5 วสัดุการเกษตร 21,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซพัพลาย ร้านกิตติซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   32/2563

จ านวน 1 รายการ 21,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 21,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ย.62
งบวิจยัและนวตักรรมฯ

6 วสัดุก่อสร้าง 76,490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   40/2563

จ านวน 6 รายการ 89,880  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 89,880  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  18 พ.ย.62
งบวิจยัและนวตักรรมฯ   

7 จา้งเหมาบริการ 5,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค  คอม ร้านคลีนิค  คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  39/2563

จ านวน 1 รายการ 5,700 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,700   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ย. 62
งบวิจยัและนวตักรรมฯ

8 วสัดุการเกษตร 37,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  19/2563

จ านวน 3 รายการ 37,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 พ.ย. 62

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
เงินทุนหมุนเวียน

9 วสัดุการเกษตร 118,500.00    เฉพาะเจาะจง บ.ดี-ฮายน์  จก. บ.ดี-ฮายน์  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  11/2563

จ านวน 1 รายการ 118,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 118,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 พ.ย. 62

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
ผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน,



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 วสัดุส านกังาน 12,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  35/2563

จ านวน 1 รายการ 12,650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ย. 62งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
ตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า,งบเงินทุน
หมุนเวียน,

11 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 36,920.00      เฉพาะเจาะจง บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก. บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  24/2563

จ านวน 6 รายการ 36,920  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 36,920  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ย. 62

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
เงินทุนหมุนเวียน,

12 วสัดุการเกษตร 99,930.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  27/2563

จ านวน 28 รายการ 99,930  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 99,930  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ย. 62

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
ผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน,

13 วสัดุการเกษตร 12,000.00      เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  18/2563

จ านวน 1 รายการ 12,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 พ.ย. 62

งบวิจยัและนวตักรรมฯ,งบ
เงินทุนหมุนเวียน,

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 9,623.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  26/2563

จ านวน 7 รายการ 9,623   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,623  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 พ.ย. 62
งบวิจยัและนวตักรรมฯ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จา้งเหมาบริการ 1,200.00        เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  29/2563

จ านวน 1 รายการ 1,200   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 พ.ย. 62

ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน

16 จา้งเหมาบริการ 840.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  38/2563

จ านวน 1 รายการ 840   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 840   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 พ.ย. 62

วิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยกีารประมงฯ

17 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,241.20        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  28/2563

จ านวน 1 รายการ 1,241.20   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,241.20   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 12 พ.ย. 62

วิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยกีารประมงฯ

18 วสัดุการเกษตร 360.00           เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  16/2563

จ านวน 1 รายการ 360   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 360   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ย. 62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

19 วสัดุการเกษตร 4,845.00        เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  13/2563

จ านวน 1 รายการ 4,845   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,845   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ย. 62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ



ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้ำง หรือจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

ซ้ือหรือจ้ำง ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

20 วสัดุการเกษตร 30,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  5/2563

จ านวน 1 รายการ 30,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ต.ค. 62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

21 วสัดุการเกษตร 70,000.00      เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  6/2563

จ านวน 1 รายการ 70,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 70,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ต.ค. 62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ


