
แบบ สขร. 1

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 จา้งซ่อมแซมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์จ านวน 1 รายการ18,000.00      17,276.22      บริษทัเอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ บริษทัเอจิเลนต ์เทคโนโลยีส์ เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบอาชีพและมีความช านาญ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 24/2563

(ประเทศไทย) จ ากดั (ประเทศไทย) จ ากดั มีความรู้ในการซ่อมแซมเคร่ืองกลัน่น ้าบริสุทธ์ิ ลงวนัท่ี 4/2/2563
2 วสัดุการเกษตร อาหาร 5ชนิด 65000 64,712.00      ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 16/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 7/02/2563
3 วสัดุการเกษตร หญา้ 8,000.00        7,082.13        วรารมณ์ ไร่หญา้ วรารมณ์ ไร่หญา้ เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 17/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 7/02/2563
4 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 9 รายการ 9,500.00        9,082.62        บริษทั พี.จี.  แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.  แอท โฮม จ ากดั เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 18/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 6/2/2563
5 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 5 รายการ 7,000.00        6,997.80        บริษทั พี.จี.  แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.  แอท โฮม จ ากดั เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 19/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 11/2/2563
6 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 32 รายการ 60,000.00      55,359.66      บริษทั เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดับริษทั เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดัเน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  23/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 12/2/2563
7 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 1 รายการ 95,000.00      93,625.50      บริษทั เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดับริษทั เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดัเน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  24/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 12/2/2563
8 วสัดุต่างๆใชใ้นการอบรม Smart Fram 9,400.00        7,992.90        บมจ. เดอะ เบสท ์ซพัพลาย บมจ. เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  25/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 12/2/2563
บ.ชญาภทัร์สุวรรณ คอร์ปเรชัน่ จ  ากดับ.ชญาภทัร์สุวรรณ คอร์ปเรชัน่ จ  ากดั

8,667.00                              
หจก.พาร์ แอสโซซิเอทส์ หจก.พาร์ แอสโซซิเอทส์

8,378.10                              

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)
วันที่  ....3....เดอืน.. มนีาคม..2563 (1)

                          แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  กมุภาพันธ์ 2563    



แบบ สขร. 2

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีตดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา
หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) สญัญา และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
9 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 12 รายการ 210,000.00    209,923.30    บ. เอส. ไอ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดับ. เอส. ไอ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย จ ากดัเน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  26/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 13/2/2563
บริษทัอลัติแมค คอมเมอร์เชียล จ ากดั

211,191.25                          
บริษทั เซฟ แอนด ์ซายส์แอนซ์ จ  ากดั

211,389.20                          
10 วสัดุต่างๆ จ านวน 32 รายการ 85,000.00 83,310.00 บ. โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั บ. โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดั เน้ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี  27/2563

และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 14/2/2563
11 ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง บว 131 9,000.00        8,100.00        อู่สมพงษ ์เคร่ืองยนต์ อู่สมพงษ ์เคร่ืองยนต์ เน่ืองจากเป็นผุมี้ความสามารถ ใบสัง่จา้งเลขท่ี  25/2563

ในการซ่อมแซมรถยนต์ ลงวนัท่ี 18/2/2563

วันที่  ....3....เดอืน...มนีาคม...2563 (1)

แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน กมุภาพันธ์ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)




