
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 จา้งซ่อมแซมเคร่ือง HPLC ยี่ห้อ Agilent 25,000.00      23,379.50      เฉพาะเจาะจง บ.เอจิแลนด ์เทคโนโลยีส์ บ.เอจิแลนด ์เทคโนโลยีส์ เน่ืองจากเป็นผูป้ระกอบการและมีความช านาญใบสัง่จา้งเลขท่ี 35/2563

(ประเทศไทย) จ ากดั23379.50 (ประเทศไทย) จ ากดั/23,379.50 ในการซ่อมแซมเคร่ือง HPLC ลงวนัท่ี 02/04/2563
2 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 85000 8,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดับ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 37/2563

8500 8,500.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 08/04/2563
3 วสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 19,000.00      18,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 38/2563

18500 18,500.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 08/04/2563
4 วสัดุวิทยาศาสตร์ จ  านวน 6 รายการ 345,000.00    340,900.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนด ์จ  ากดับริษทั เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนด ์จ  ากดัเน่ืองจากเป็นตวัแทนจ าหน่ายท่ีไดรั้บการ ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 39/2563

340,900.00                          34,900.00                            แต่งตั้งจากโรงงานผูผ้ลิตโดยตรง ลงวนัท่ี 14/04/2563
5 วสัดุวิทยาศาสตร์ จ  านวน 12 รายการ 43,000.00      44,241.05      เฉพาะเจาะจง บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลายบ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลายเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 40/2563

42,440.00                            42,440.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 14/04/2563
บ. เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนด ์จ  ากดั

44,085.00                            
บ.อลัติแมค คอมเมอร์เซียล จ ากดั

46,042.10 
6 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 44,000.00      43,210.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จ ากดั บ.ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 41/2563

43,210.00                            43,210.00                            และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/04/2563
7 วสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 9,000.00        8,600.00        เฉพาะเจาะจง บ. ไอดกั จ  ากดั บ. ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 42/2563

8,600.00                              8,600.00                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/04/2563
8 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 11 รายการ 5,500.00        5,291.15        เฉพาะเจาะจง บ.พี.จี แอท โฮท จ ากดั บ.พี.จี แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 42.1/2563

5,291.15                              5,291.15                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/04/2563
9 วสัดุวิทยาศาสตร์ จ  านวน 5 รายการ 34,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนด ์จ  ากดับ.เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนซ์ จ  ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 43/2563

34280 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 16/04/2563(ยกเลิก)

                          แบบสรุปผลการด าเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดอืน  เมษายน 2563    
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น า้จืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  .... ....เดอืน..พฤษภาคม.2563 (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)
10 วสัดุการเกษตร จ านวน 10 รายการ 116,000.00    108,520.00 เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดับ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ  ากดัเน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 43/2563

108,520.00                          108,520.00                          และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 17/04/2563
11 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 10 รายการ 7,784.25        7,784.25        เฉพาะเจาะจง บ.พี.จี แอท โฮท จ ากดั บ.พี.จี แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 43.1/2563

7,784.25                              7,784.25                              และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 17/04/2563
12 วสัดุส านกังาน 4 รายการ 48,000.00      47,273.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จ ากดั บ.ตน้เกษตร จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 44/2563

47,273.00                            47273 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 21/04/2563
13 วสัดุคอมพิวเตอร์,สนง.และงานบา้นงานครัว76,000.00      78,080.04      เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 45/2563

จ านวน 20 รายการ 75,287.34 75,287.34 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 22/04/2563
ชญาภทัรสุวรรณ คอร์ปปอเรชัน่ จ  ากดั

78,963.86 
หจก.พาร์ แอสโซซิเอทส์

79,988.92 
14 จา้งเหมาบริการคนงาน 1 รายการ 105,000.00 105,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจีระยทุธ นพพนัธุ์ นายจีระยทุธ นพพนัธุ์ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 36/2563

105,000.00 105,000.00 ลงวนัท่ี 21/04/2563
15 จา้งเหมาบริการคนงาน 1 รายการ 70,000.00 70,000.00 เฉพาะเจาะจง นายปรีชา เฉลียว นายจีระยทุธ นพพนัธุ์ เป็นการจา้งต่อเน่ืองปีงบประมาณ ใบสัง่จา้งเลขท่ี 37/2563

70,000.00 70,000.00 ลงวนัท่ี 21/04/2563
16 วสัดุก่อสร้าง จ  านวน 11,000.00 10,888.32 เฉพาะเจาะจง บ.พี.จี แอท โฮท จ ากดั บ.พี.จี แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสั่งซ้ือเลขท่ี 45.1/2563

10,888.32 10,888.32 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 22/04/2563
17 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ จ านวน 5 รายการ 34,500.00 33,811.00 เฉพาะเจาะจง บ.เซฟ แอนดซ์ายส์ แอนด ์จ  ากดั 30,600.00 เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 46/2563

30,600.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 24/04/2563
บ.เอส.ไอ ไซแอนติฟิค ซพัพลาย

37,022.00 
18 จา้งเหมาสอบเทียบห้องปฏิบิตการ จ านวน 1 รายการ 6,000.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดั บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย) จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ เลขท่ีใบสัง่จา้งเลขท่ี38/2563

5885 5885 มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 24/04/2563
19 จา้งซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 10,000.00 9,439.01 เฉพาะเจาะจง บ. โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั บ.โตโยตา้ เภตรา จ  ากดั เน่ืองจากเป็นผูมี้อาชีพรับจา้งและ เลขท่ีใบสัง่จา้งเลขท่ี39/2563

9439.01 มีรายช่ือผูซ้ื้อในทะเบียนอุตสาหกรรม ลงวนัท่ี 24/04/2563



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)
20 วสัดุการเกษตร  จ  านวน 6 รายการ 310,000.00 311,140.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดกั จ  ากดั บริษทั ไอดกั จ  ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือเลขท่ี 47/2563

305,600.00 305,600.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/04/2563
ร้านสุวรรณพาณิชย์

313,840.00 
บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั

313,980.00 
21 วสัดุการเกษตร  กุง้ 25,000.00 22,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ 48/2563

22,000.00 22,000.00 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/04/2563
22 วสัดุก่อสร้างและวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 32,000.00 31,854.97 เฉพาะเจาะจง บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั บริษทั พี.จี.แอท โฮม จ ากดั เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ 49/2563

31,854.97 31,854.97 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 27/04/2563
23 วสัดุการเกษตร กุง้ 23,000.00 22,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุวรรณพาณิชย์ ร้านสุวรรณพาณิชย์ เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ 50/2563

22680 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 28/04/2563
24 วสัดุคอมพิวเตอร์,วสัดุส านกังานและไฟฟ้าฯ 13,500.00 12,979.96 เฉพาะเจาะจง หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย หจก.เดอะ เบสท ์ซพัพลาย เน่ืองจากเป็นราคาท่ีสามารถซ้ือขายไดจ้ริง เลขท่ีใบสัง่ซ้ือ 52/2563

12,976.96 12,976.96 และไมเ่กินวงเงินงบประมาณ ลงวนัท่ี 30/04/2563








