
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 17,300.00    เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออลคอร์เปเรชัน่ บ.โอเวอร์ออลคอร์เปเรชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  71/2563

จ านวน 1 รายการ 17,300 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ธ.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

2 วสัดุงานบา้นงานครัว 720.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  64/2563

จ านวน 1 รายการ 720  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 720  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ธ.ค. 62

3 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00      เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  74/2563

จ านวน 1 รายการ 1,200   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ธ.ค.62

4 วสัดุก่อสร้าง 2,311.20      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  73/2563

จ านวน 4 รายการ 2,311.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,311.20   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 20 ธ.ค.62

5 จา้งเหมาบริการ 2,000.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   69/2563

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ธ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   มกราคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      กุมภาพนัธ์  2563

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) เพ่ือ
ใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) เพ่ือ
ใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) เพ่ือ
ใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000  บาท

6 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   68/2563

จ านวน 1 รายการ 2,560   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,560  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  13 ธ.ค.62
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า   

7 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   75/2563

จ านวน 1 รายการ 2,560   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,560  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  27 ธ.ค.62
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า   

8 จา้งเหมาบริการ 440.00         เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์โฆษณา ศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  77/2563

จ านวน 1 รายการ 440  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 440  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.6 ม.ค. 63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

9 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,680.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก.บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  81/2563

จ านวน 1 รายการ 2,680  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,680 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  13 ม.ค. 63
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า

10 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 976.00         เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮากรุ๊ป  จก. บ.เมจิกเฮากรุ๊ป  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  80/2563

จ านวน 1 รายการ 976  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  976   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ม.ค. 63

งบพฒันาเกษตรกรสู่ Smart Farmer

11 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,680.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  83/2563

จ านวน 1 รายการ 2,680  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,680  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ม.ค. 63

งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า

12 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5,885.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  85/2563

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ม.ค. 63
บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

 ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า 5,885   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885  บาท

13 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,880.00    เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  63/2563

จ านวน 2 รายการ 89,880   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 89,880   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ธ.ค. 62
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า

14 วสัดุการเกษตร 30,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.สวรส  ก่ิงหมนั น.ส.สวรส  ก่ิงหมนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  72/2563

จ านวน  1 รายการ 30,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 ธ.ค. 62

งบวิจยัและนวตักรรมดา้น
เทคโนโลยฯี

15 วสัดุการเกษตร 8,500.00      เฉพาะเจาะจง นายสุพร  ซ้ายเส้ง นายสุพร  ซ้ายเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  78/2563

จ านวน 1 รายการ 8,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ม.ค.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

16 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 14,969.30    เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด ์เอ รีเอเจนท์หจก.เอ แอนด ์เอ รีเอเจนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  66/2563

จ านวน 9 รายการ 14,969.30   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,969.30   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 9 ธ.ค. 62
งบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสตัวน์ ้า,งบการเฝ้า
ระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ,การเฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้าใน
ประเทศส่งออก

17 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,355.00    เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  79/2563

จ านวน 2 รายการ 28,355  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  28,355   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ม.ค. 63

งบงบตรววิเคราะห์วตัถุดิบสัตวน์ ้า,
การเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าในประเทศ
ส่งออก


