
แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าครุภณัฑค์อมพิวเตอร์ 145,800.00  - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ 145,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 145,800  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CV6101-11593

งบพฒันาและบริหารจดัการ   ลว. 25 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบตกลงซ้ือท่ี 1/2562 ลว.12 ต.ค.61

2 ค่าครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์ 19,300.00    - เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 19,300  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,300  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV6110109

งบพฒันาโครงสร้างวิจยัและ  ลว.24 ต.ค.61

นวตักรรม ใบสั่งซ้ือท่ี  2/2562 ลว. 12 ต.ค.61

3 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,320.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ หจก.เก่ียงขอ้งการตา้และ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 5,320 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,320 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  BI6110-00107

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 16 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  

4 ค่าวสัดุการเกษตร 4,200.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเทียนชยั  เพช็รช็อป ร้านเทียนชยั  เพช็รช็อป เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 4,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,200  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี -

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 18 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 18/2562  ลว.18 ต.ค.61

5 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 590.00          - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 590  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 590 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CV6101-11533

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 18 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 8/2562 ลว.16 ต.ค.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     ตุลาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี       12 ธนัวาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุก่อสร้าง 3,265.64      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ์ บ.กระบ่ีสหภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,265.64  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,265.64 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6101368

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 17 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 15/2562 ลว.17 ต.ค.61



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 ค่าวสัดุการเกษตร 7,000.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 7,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี -

งบพฒันาและบริหารจดัการ   ลว. 22 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบตกลงซ้ือท่ี 43/2562 ลว.1 พ.ย.61

2 ค่าวสัดุการเกษตร 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 028757

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว.6 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือท่ี  46/2562 ลว. 1 พ.ย.61

3 ค่าวสัดุการเกษตร 12,500.00    - เฉพาะเจาะจง น.ส.อารีย ์ วงษเ์ณร น.ส.อารีย ์ วงษเ์ณร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

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

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 22 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือท่ี  59/2562 ลว. 5 พ.ย.61

4 ค่าวสัดุการเกษตร 5,268.00       - เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   8 รายการ 5,268  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,268  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี -

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 18 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 18/2562  ลว.18 ต.ค.61

5 ค่าวสัดุการเกษตร 9,800.00       - เฉพาะเจาะจง นายสุพร  ซา้ยเสง้ นายสุพร  ซา้ยเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 9,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,800 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 20 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 70/2562 ลว. 8 พ.ย.61

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     พฤศจิกายน             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี          ธนัวาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 ค่าวสัดุการเกษตร 22,200.00    เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ 22,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  22,200 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี TK6111018

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 19 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า,วิจยั ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 45/2562 ลว.1 พ.ย.61

7 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 13,764.00     - เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   6 รายการ 13,764  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,764  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 153/11

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 7 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  65/2562  ลว.6 พ.ย.61

8 ค่าวสัดุก่อสร้าง 40,620.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 40,620  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 40,620  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV6111/014

วิจยั  ลว. 7 พ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  66/2562 ลว. 6 พ.ย.61

9 ค่าวสัดุการเกษตร 11,235.00    เฉพาะเจาะจง บ.ทนาพงษพ์ลาสติก จก. บ.ทนาพงษพ์ลาสติก จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 11,235  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  11,235  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IV61/286

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 8 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 67/2562 ลว.6 พ.ย.61

10 ค่าวสัดุส านกังาน 7,980.00       - เฉพาะเจาะจง บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 7,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,980  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 01/528

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 5 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า,วิจยั  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 45/2562  ลว. 1 พ.ย.61

11 ค่าวสัดุการเกษตร 25,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.กรรณิการ์ ชลสินธุ์ น.ส.กรรณิการ์ ชลสินธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 25,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 5 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  31/2562 ลว. 26 ต.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 ค่าวสัดุการเกษตร 5,000.00       - เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

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

วิจยั  ลว. 5 พ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  42/2562 ลว. 1 พ.ย.61

13 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/527

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้าในประเทศ ลว. 1 พ.ย.61

และส่งออก ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 9/2562 ลว.16 ต.ค.61

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

จ  านวน   1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  10-11/61

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 1 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า,ตรวจสอบ  ใบสั่งจา้ง เลขท่ี 10/2562  ลว. 16 ต.ค.61

15 ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 9,500.00       - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 9,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,500 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  CR6101430

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 31 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  3/2562 ลว. 12 ต.ค.61

16 ค่าวสัดุการเกษตร 1,212.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 1,212  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,212   บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี 008/21

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 26 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 28/2562  ลว. 24 ต.ค.61

17 ค่าจา้งเหมาบริการ 790.00          - เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 790  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  790  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  CV6101-11590

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 22 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งจา้ง เลขท่ี  25/2562 ลว. 19 ต.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 ค่าวสัดุการเกษตร 3,198.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ หจก.กระบ่ีเคียงเสง้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 3,198  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,198  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    001/28

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 9 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  53/2562 ลว. 5 พ.ย.61

19 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั  จก. บ.ไอดกั  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 3,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี   IV1811008

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 9 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า,วิจยั ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  35/2562 ลว.29 ต.ค.61

20 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 898.80          - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   2 รายการ 898.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 898.80  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  CR6101465

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 6 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 64/2562  ลว. 5 พ.ย.61

21 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,582.00       - เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 3 รายการ 1,582  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,582 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  153/05

วิจยั  ลว. 7 พ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  54/2562 ลว. 5 พ.ย.61

22 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 200.00          - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  311/03

วิจบั  ลว. 7 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 57/2562  ลว. 5 พ.ย.61

23 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,953.00       - เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 7 รายการ 1,953  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,953 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    002/29

วิจยั  ลว. 7 พ.ย.61

ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  61/2562 ลว. 5 พ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 ค่าวสัดุส านกังาน 3,685.00       - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 9 รายการ 3,685  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,685  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี     311/05

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 7 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  58/2562 ลว. 5 พ.ย.61

25 ค่าวสัดุการเกษตร 1,260.00      เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 1,260  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,260  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    -

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 45 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  47/2562 ลว.1 พ.ย.61

26 ค่าวสัดุก่อสร้าง 917.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   4 รายการ 917 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  917  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  IV611031-0039

ตรวจสอบ  ลว. 31 ต.ค.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 38/2562  ลว. 29 ต.ค.61

27 ค่าวสัดุการเกษตร 2,820.00       - เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 4 รายการ 2,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,820 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  14/17

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 31 ต.ค.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  36/2562 ลว. 29 ต.ค.61

28 ค่าวสัดุการเกษตร 2,520.00       - เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   3 รายการ 2,520  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,520   บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี   -

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 5 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 48/2562  ลว. 1 พ.ย.61

29 ค่าวสัดุส านกังาน 1,570.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์ โฆษณา ร้านศรศิลป์ โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 5 รายการ 1,570  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,570  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 8228

ตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียง  ลว. 21 พ.ย.61

สตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  85/2562 ลว. 19 พ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

30 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,450.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 1,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,450  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    004/0164

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 21 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  82/2562 ลว. 19 พ.ย.61

31 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 331.70         เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 331.70  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 331.70  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  CR6101560

งบพฒันาและบริหารจดัการ ลว. 9 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  35/2562 ลว.29 ต.ค.61

32 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 898.80          - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   2 รายการ 898.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 898.80  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  CR6101465

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 21 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 84/2562  ลว. 19 พ.ย.61

33 ค่าวสัดุก่อสร้าง 3,250.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 3,250  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,250 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV611121-0032

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 21 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  83/2562 ลว. 19 พ.ย.61

34 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,049.50       - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 3,049.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,049.50  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  6111074

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 19 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 34/2562  ลว. 29 ต.ค.61

35 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 684.00          - เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 684  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 684  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  458/22871-3

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1)  ลว. 22 พ.ย.61

เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  74/2562 ลว. 8 พ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

36 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 2,040.00       - เฉพาะเจาะจง บ.มาเธอร์มาร์เก็ตต้ิง จก. บ.มาเธอร์มาร์เก็ตต้ิง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 2,040  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ2,040  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  200601009076

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1)  ลว. 28 พ.ย.61

เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 105/2562  ลว. 27 พ.ย.61

37 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,350.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 11,350  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,350 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    BI6111-00085

ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออก  ลว. 1 พ.ย.61

สาธารณารัฐประชาชนจีน

38 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,186.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 2,186  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,186  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี     BI6111-00120

งบพฒันาและบริหารจดัการ  ลว. 15 พ.ย.61

ทรัพยากรสตัวน์ ้า  

39 ค่าวสัดุก่อสร้าง 1,743.03      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 9 รายการ 1,743.03  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,743.03  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    CR6101464

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) ลว. 6 พ.ย.61

เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  63/2562 ลว.5 พ.ย.61

40 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,100.00       - เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   2 รายการ 3,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  3,100  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  029/1434

วิจยั  ลว. 9 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 545/2562  ลว. 5 พ.ย.61

41 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,000.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ไอดกั  จก. บ.ไอดกั  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 2,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV1811008

วิจยั  ลว. 9 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  35/2562 ลว. 29 ต.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

42 ค่าวสัดุการเกษตร 70,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร น.ส.รัตนา  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 70,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 70,000   บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี   -

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 8,13,19,22  พ.ย.61

  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 43/2562  ลว. 1 พ.ย.61

43 ค่าวสัดุการเกษตร 27,900.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 3 รายการ 27,900  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  27,900  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  TK6111018

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 19 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  45/2562 ลว. 1 พ.ย.61

44 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 1,016.50       - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ ์จก เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 1,016.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,016.50  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    6111074

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 7 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  34/2562 ลว. 29 ต.ค.61

45 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 5,076.00      เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสชั หสม.สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 5,076  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,076  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  153/11

งบเงินทุนหมุนเวียน ลว. 7 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  65/2562  ลว.6 พ.ย.61

46 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,926.00       - เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   4 รายการ 1,926  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,926  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  002/28

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 7 พ.ย.61

  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 60/2562  ลว. 5 พ.ย.61

47 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 2,000.00       - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 4 รายการ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  311/04

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 7 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  56/2562 ลว. 5 พ.ย.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

48 ค่าวสัดุการเกษตร 4,120.00       - เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   3 รายการ 4,120  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,120  บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี  -

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 5 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 545/2562  ลว. 5 พ.ย.61

49 ค่าวสัดุส านกังาน 2,850.00       - เฉพาะเจาะจง บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ ซพัพลายบ.พีแอลซีออโตเมชัน่ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 2,850 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,850 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  01/529

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว. 6 พ.ย.61

 ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี  49/2562 ลว. 1 พ.ย.61

50 ค่าวสัดุการเกษตร 7,500.00       - เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   1 รายการ 7,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,500   บาท วงเงินงบประมาณ เล่มท่ี   -

งบเงินทุนหมุนเวียน  ลว.    5 พ.ย.61

  ใบสั่งซ้ือ เลขท่ี 42/2562  ลว. 1 พ.ย.61



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าวสัดุการเกษตร 75,345.00    - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  86/2562

จ านวน 19 รายการ 75,345  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 75,345  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 พ.ย.61

งบผลิตฯ,วิจยั   

 

2 ค่าจา้งเหมาบริการ 3,966.49      - เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุ อนัดามนัเซลล ์จก. บ.อีซูซุ อนัดามนัเซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  145/2562

จ านวน 1 รายการ 3,966.49  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,966.49  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ธ.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

 

3 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 37,762.00    - เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  92/2562

จ านวน 4 รายการ 37,762  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,762  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.20 พ.ย.61

งบผลิตฯ,เงินทนุ

4 ค่าวสัดุการเกษตร 42,000.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก. บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  41/2562

จ านวน   1 รายการ 42,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ย.61

งบผลิตฯ,เงินทนุ  

 

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00     - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  10/2562

จ านวน 1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ต.ค.61

งบผลิตฯ,ตรวจสอบ  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     ธนัวาคม 2561           .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         มกราคม  2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ บ.พี แอล ซี ออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  9/2562

จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ต.ค.61

งบเชิงรุก -เชิงรับ

 

7 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 8,025.00       - เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  95/2562

จ านวน   1 รายการ 8,025  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,025  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 พ.ย.61

งบตรวจสอบฯ  

 

8 ค่าจา้งเหมาบริการ 7,000.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม ร้านคลีนิค คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  103/2562

จ านวน 1 รายการ 7,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ย.61

งบตรวจประเมินฟาร์ม  

9 ค่าวสัดุการเกษตร 123,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดี-ฮายน์ จก. บ.ดี-ฮายน์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  79/2562

จ านวน 1 รายการ 123,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  123,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 พ.ย.61

งบผลิตฯ,วิจยั

 

10 ค่าวสัดุการเกษตร 1,150.00       - เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  111/2562

จ านวน   3 รายการ 1,150  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,150   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ธ.ค.61

งบผลิตฯ  

  

11 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 200.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  134/2562

จ านวน 1 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 ธ.ค.61

งบผลิตฯ  

 

12 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 2,240.00       - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  104/2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 2 รายการ 2,240  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,240  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 พ.ย.61

งบจุลินทรีย์  

13 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  11/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ต.ค.61

งบผลิตฯ

14 ค่าวสัดุการเกษตร 390.00          - เฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ชยัน ้าแข็ง ร้าน ช.ชยัน ้าแข็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  144/2562

จ านวน   1  รายการ 390  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 390   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ธ.ค.61

งบผลิตฯ  

  

15 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  21/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ต.ค.61

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

 

16 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิพย ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  22/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ต.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน  

 

17 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00     - เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  23/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ต.ค.61

งบกุง้ด าไปจีน  

18 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00       - เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  8,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ต.ค.61



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรวจสอบ  

19 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  20/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ต.ค.61

งบตรวจสอบ  

20 ค่าวสัดุการเกษตร 1,344.00       - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  108/2562

จ านวน   1 รายการ 1,344  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,344  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 พ.ย.61

งบเฝ้าระวงัแหล่งน ้าธรรมชาติ  

  

21 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 400.00          - เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  149/2562

จ านวน 1 รายการ 400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.61

งบผลิตฯ  

22 ค่าวสัดุการเกษตร 30,000.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก. บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  151/2562

จ านวน   1 รายการ 30,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 30,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 ธ.ค.61

งบเงินทนุหมุนเวียน  

 

23 ค่าจา้งเหมาบริการ 17,200.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ียางทอง 1992 หจก.กระบ่ียางทอง 1992 เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  141/2562

จ านวน 1 รายการ 17,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 17,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ธ.ค.61

งบเงินทนุหมุนเวียน  

24 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,682.09     - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  140/2562

จ านวน 10 รายการ 13,682.09  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,682.09  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 ธ.ค.61

งบเงินทนุหมุนเวียน  



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

 

25 จา้งเหมาบริการ 2,600.00      เฉพาะเจาะจง นายวิฑูลย ์ รัตนพนัธุ์ นายวิฑูลย ์ รัตนพนัธุ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  110/2562

จ านวน 1 รายการ 2,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ธ.ค.61

งบเงินทนุหมุนเวียน

 

26 ค่าวสัดุการเกษตร 10,000.00     - เฉพาะเจาะจง นายธีระพฒัน์  หวงัสุข นายธีระพฒัน์  หวงัสุข เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  62/2562

จ านวน   1 รายการ 10,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 พ.ย.61

งบเงินทนุหมุนเวียน  

 

27 จา้งเหมาบริการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด   เวลาดี นายสมคิด   เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  12/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ต.ค.61

งบเงินทนุหมุนเวียน

 



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,069.00      - เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรหจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรเสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 8,069  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,069 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี    BI6201-00124

งบกุง้ด าไปจีน,สตัวน์ ้าควบคุม  ลว.  16 ม.ค.62

 

2 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 300,659.30  - e-bidding บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 7 ชุดรายการ 300,659.30 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 300,659.30 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  IV6200183-5

งบตรวจสอบ,เชิงรุก-เชิงรับ  ลว.25 ม.ค.62

สญัญาท่ี 1/2562

3 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 317,576.00  - e-bidding บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 7 ชุดรายการ 317,576 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 317,576 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี SX6201000953

งบกุง้ด าไปจีน ลว. 24 มี.ค.62

สญัญาท่ี 2/2562

4 วสัดุงานบา้นงานครัว 13,905.00     - เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน   10 รายการ 13,905 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,905 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/27

งบกุง้ด าไปจีน  ลว. 22 ม.ค.62

 ใบสั่งซ้ือท่ี 207/2562

5 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 339,832.00   - e-bidding บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 7 ชุดรายการ 339,832 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 339,832 วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 6200060

งบตรวจสอบ  ลว. 17 ม.ค.62

 สญัญาท่ี 1/2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มกราคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี           5 เมษายน 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 จา้งเหมาบริการ 4,900.00      เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี  

จ  านวน 1 รายการ 4,900 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,310 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี ARSK-6112-0422

งบตรวจสอบ ลว. 27 ธ.ค.61

ใบสั่งจา้งท่ี  148/2562

7 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,760.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรหจก.เก่ียวขอ้งการคา้และการเกษตรเสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 5,760  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,760 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี BI62040008

งบกุง้ด าไปจีน ลว. 1 ม.ค.62

 

8 วสัดุการเกษตร 18,740.00    เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยเูนียนฟีดมิลล์ บ.ไทยยเูนียนฟีดมิลล์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 18,740 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,740 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี IN62010002

งบพระราชด าริ ลว. 7 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 174/2562 ลว.2 ม.ค.62

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

จ านวน 1 รายการ 29,960  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 29,960  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 12-01/62

งบผลิต,ตรวจสอบ ลว. 1 ม.ค.62

ใบสั่งจา้งท่ี 10/2562

10 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 01/559

งบเชิงรุก-เชิงรับ   ลว. 2 ม.ค.62

ใบสั่งเช่า ท่ี 9/2562

11 วสัดุก่อสร้าง 4,815.00      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 16 รายการ 4,815 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6101893

งบพระราชด าริ ลว.23 ม.ค. 62

ใบสั่งซ้ือ ท่ี 203/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 2 รายการ 1,380 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,380 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 003/36

งบกุง้ด าไปจีน ลว. 16 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 197/2562 ลว.14 ม.ค.62

13 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,605.00      เฉพาะเจาะจง อาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี  อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,605 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,605 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 12/5

งบวิจยั ลว.16 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 195/2562 ลว.14 ม.ค.62

14 จา้งเหมาบริการ 2,970.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 2,970 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,970  บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 004/0164

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า ลว. 16 ม.ค.62

ใบสั่งจา้งท่ี 196//2562 ลว 14 ม.ค.62

15 วสัดุงานบา้นงานครัว 552.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 552 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 552 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 458/22879-81

งบจุลินทรีย์ ลว.19,27 ธ.ค.,3 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 157/2562  ลว.17 มี.ค.62

16 จา้งเหมาบริการ 4,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

จ  านวน 1 รายการ 4,250 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,250 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 113/50

งบกุง้ด าไปจีน ลว.15 ม.ค.62

ใบสั่งจา้งท่ี 192/2562 ลว 11 ม.ค.62

17 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

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

งบผลิต ลว.-

ใบสั่งจา้งท่ี 22/2562



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี 

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

งบกุง้ด าไปจีน ลว.-

ใบสั่งจา้งท่ี 22/2562

19 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

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

งบกุง้ด าไปจีน ลว. -

   ใบสั่งจา้งท่ี 23/2562

20 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

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

งบตรวจสอบฯ ลว.-

ใบสั่งจา้งท่ี 24/2562

21 จา้งเหมาบริการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  10,000 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี  -

งบตรวจสอบฯ ลว.-

ใบสั่งจา้งท่ี 20/2562

21 วสัดุการเกษตร 1,260.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 3 รายการ  1,260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,260 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 315/47

งบวิจยั  ลว.26 ธ.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 164/2562 ลว.25 ธ.ค.61

22 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,128.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ 1,128 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,128 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 458/22874-8

งบจุลินทรีย์   ลว16,23,30 พ.ย.,7,14 ธ.ค.61



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

23 จา้งเหมาบริการ 400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิก คอม ร้านคลีนิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 2/11

งบเชิงรับ-เชิงรุก  ลว.26 ธ.ค.61

ใบสั่งซ้ือท่ี 163/2562 ลว.25 ธ.ค.61

24 จา้งเหมาบริการ 1,450.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิก คอม ร้านคลีนิก คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  1,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,450 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 5/1

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.10 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 184/2562 ลว.7 ม.ค.62

25 จา้งเหมาบริการ 630.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  630  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 630 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 317/44

งบผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้า  ลว.8 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 183/2562 ลว.7 ม.ค.62

26 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,296.00      เฉพาะเจาะจง อนัดามนั อนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 1 รายการ  1,296  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ1,296 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี 002/46

งบวิจยั  ลว.8 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 180/2562 ลว.7 ม.ค.62

27 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 3,670.10      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

จ านวน 6 รายการ  3,670.10 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,670.10 บาท วงเงินงบประมาณ เลขท่ี CR6101808

งบวิจยั  ลว.8 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 182/2562 ลว.7 ม.ค.62

28 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00      เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบแจง้หน้ี

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

งบจุลินทรีย์  ลว.7 ม.ค.62

ใบสั่งซ้ือท่ี 177/2562 ลว.4 ม.ค.62



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00             - เฉพาะเจาะจง นายประจกัร เหล่าเส็น นายประจกัร เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ -

1,200.- บาท 1,200.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ -

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 223/2562 ลว. 5 ก.พ.62

2 จา้งเหมาบริการซ่อมบ ารุงฯ 1,900.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านคลินิกคอม ร้านคลินิกคอม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

1,900.- บาท 1,900.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 7/2

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 220/2562 ลว. 5 ก.พ.62

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,078.40             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00116

2,078.40 บาท 2,078.40 บาท ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 1051/44 ลว. 13 ก.พ.62

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,490.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

กจิกรรม วิจยัพื้นฐาน 2,490.- บาท 2,490.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  CV6201-00309

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 229/2562 ลว. 11 ก.พ.62

5 วัสดุคอมพิวเตอร์ 780.00                - เฉพาะเจาะจง บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) บ.จก.พีเอส คอมเทค(2008) เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

780.- บาท 780.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  CV6201-00308

ลว. 13 ก.พ. 62

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

กจิกรรมยอ่ย ผลิตหัว
เชื้อจลิุนทรีย ์(ปม.1) เพื่อใช้
ในการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

กจิกรรม พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากรสัตว์น้ า



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

ใบส่ังซ้ือที่ 230/2562 ลว. 11 ก.พ.62

6 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,560.- บาท 2,560.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/15

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 236/2562 ลว. 12 ก.พ.62

7 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,560.- บาท 2,560.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/16

ลว. 15 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 240/2562 ลว. 14 ก.พ.62

8 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,280.00             - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

1,280.- บาท 1,280.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/19

ลว. 21 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 248/2562 ลว. 21 ก.พ.62

9 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,400.00             - เฉพาะเจาะจง ยุ้งเฮาเทรดด้ิง ยุ้งเฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

2,400.- บาท 2,400.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  2/50

ลว. 21 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 247/2562 ลว. 21 ก.พ.62

10 วัสดุการเกษตร 1,400.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

กจิกรรมยอ่ย วิจยัพื้นฐาน 1,400.- บาท 1,400.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 4/32

ลว. 15 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 233/2562 ลว. 11 ก.พ.62

กจิกรรมยอ่ย การเฝ้าระวัง
โรคสัตว์น้ าในประเทศและ
ส่งออก

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

11 วัสดุการเกษตร 5,880.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

5,880.- บาท 5,880.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 62/355

ลว. 5 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 209/2562 ลว. 29 ม.ค.62

12 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 6,170.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00086

6,170.00 บาท 6,170.00 บาท ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่  -

13 วัสดุการเกษตร 17,000.00            - เฉพาะเจาะจง นายวีระพงษ์ เทพอกัษร นายวีระพงษ์ เทพอกัษร เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

กจิกรรมยอ่ย วิจยัพื้นฐาน 17,000.- บาท 17,000.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 3/1

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 211/2562 ลว. 30 ม.ค.62

14 จา้งเหมาบริการ 22,256.00            - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น บ.จก.ดอกเตอร์คาลิเบรชั่น เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

22,256.- บาท 22,256.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 6201081

ลว. 6 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 210/2562 ลว. 29 ม.ค.62

15 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00             - เฉพาะเจาะจง หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ หจก.เกี่ยวขอ้งการค้าและ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

การเกษตร การเกษตร วงเงินงบประมาณ เลขที่ BI6202-00124

6,480.- บาท 6,480.- บาท ลว. 16 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่  -

กจิกรรม สนับสนุนโครงการ
อนัเนือ่งมากจาก
พระราชด าริฯ

กจิกรรม พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่มาตรฐาน

กจิกรรมยอ่ย ตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพวัตถดิุบ
สัตว์น้ าฯ

กจิกรรม พัฒนาศักยภาพ
ด้านการประมง



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ...กุมภาพันธ์  2562....
ศูนยว์จิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังเขต 4 (กระบี)่

วนัที่ ....13... เดือน ....มีนาคม... พ.ศ. 2562 (1)

16 วัสดุกอ่สร้าง 1,291.49             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 1,291.49 บาท 1,291.49 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ CR6101368

ลว. 31 ม.ค. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 216/2562 ลว. 31 ม.ค.62

17 วัสดุส านักงาน 1,800.00             - เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน ร้านเลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 1,800.- บาท 1,800.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 3/33

ลว. 5 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 221/2562 ลว. 5 ก.พ.62

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 600.00                - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

600.- บาท 600.- บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  1/11

ลว. 8 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 222/2562 ลว. 5 ก.พ.62

19 ค่าจา้งเหมาบริการ 20,815.78            - เฉพาะเจาะจง บ.จก.อซูีซุอนัดามันเซลล์ บ.จก.อซูีซุอนัดามันเซลล์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้

20,815.78 บาท 20,815.78 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่  SVRO119001328

ลว. 13 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 231/2562 ลว. 13 ก.พ.62

20 วัสดุกอ่สร้าง 2,482.40             - เฉพาะเจาะจง บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ บ.จก.กระบีส่หภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกนิ ใบแจง้หนี ้ 

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ 2,482.40 บาท 2,482.40 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ CR6102038

ลว. 20 ก.พ. 62

ใบส่ังซ้ือที่ 244/2562 ลว. 20 ก.พ.62

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ

งบ เงินทุนหมุนเวียนฯ



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุก่อสร้าง 5,900.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 239/2562

จ านวน 3 รายการ 5,900  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,900 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.พ.62

งบวิจยั  

 

2 ค่าเช่า 2,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ บ.พีแอลซีออโตเมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี  9/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 2,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.16 ต.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ  

3 จา้งเหมาบริการ 3,700.00      - เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 215/2562

จ านวน 2 ชุดรายการ 3,700  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,700 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 ม.ค.62

งบตรวจสอบ

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,623.80     - เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 212/2562

จ านวน   10 รายการ 19,623.80 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 19,623.80  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 ม.ค.62

ตรวจประเมินฟาร์ม   

  

5 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,556.00     - เฉพาะเจาะจง หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป หจก.ที.ซี.สถาพร กรุ๊ป เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 232/2562

จ านวน 6 ชุดรายการ 11,556 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,556  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.พ.62

งบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจาก  

แหล่งน ้าธรรมชาติ (Mo3)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     มีนาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี             เมษายน 2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 จา้งเหมาบริการ 12,450.00    เฉพาะเจาะจง นายวีระพล  ธนอนนัตกุล นายวีระพล  ธนอนนัตกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  268/2562

จ านวน 1 รายการ 12,450 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

7 จา้งเหมมบริการ 28,718.80    เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  276/2562

จ านวน 1 รายการ 28,718.80  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,718.80  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 13 มี.ค.62

งบผลิต

 

8 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  11/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.16 ต.ค.62

งบผลิต

9 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  23/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบกุง้ด าไปจีน   

10 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ น.ส.ปวิณฑิทยพ ์ ช่างแกว้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  22/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบกุง้ด าไปจีน   

11 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  21/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

12 จา้งเหมาบริการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  20/2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบตรวจสอบ

13 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบตรวจสอบ

14 จา้งเหมาบริการ 1,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 1,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.19 ต.ค.62

งบจุลินทรีย์

15 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 3,840.00      เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  257/2562

จ านวน 1 รายการ 3,840 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.28 ก.พ.62

งบตรวจสอบฯ

16 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,056.00      เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  218/2562

จ านวน 1 รายการ 1,056 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,056 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.พ.62

งบจุลินทรีย์

17 จา้งเหมาบริการ 1,200.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์  จก. บ.สไมลแ์อร์  จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  267/2562

จ านวน 1 รายการ 1,200 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 ค่าจา้งเหมาบริการ 15,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  12/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ต.ค. 61

เงินทนุหมุนเวียนฯ   

 

19 ค่าวสัดุการเกษตร 4,550.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ตน้การเกษตร บ.จก. ตน้การเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 251/2562

จ านวน 1  รายการ 4,550.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,550  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25 ก.พ. 62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

20 ค่าวสัดุก่อสร้าง 14,250.00    - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ศรีเจริญโฮมเวน็เตอร์ บ.จก.ศรีเจริญโฮมเวน็เตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 239/2562

จ านวน 3  รายการ 14,250.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,250  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.พ. 62

เงินทนุหมุนเวียนฯ



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 ค่าจา้งเหมาบริการ 5,400.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.จก.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 237/2561

จ านวน 1 รายการ 5,400.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มี.ค. 62

ตรวจสอบ   

2 ค่าวสัดุการเกษตร 23,760.00    - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ไอดกั บ.จก.ไอดกั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 301/2562

จ านวน 3  รายการ 23,760.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,760  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค. 62

ผลิตฯ   

3 ค่าวสัดุการเกษตร 6,300.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ตน้การเกษตร บ.จก. ตน้การเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 302/2562

จ านวน 1  รายการ 6,300.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค. 62

วิจยัพ้ืนฐาน   

แหล่งน ้าธรรมชาติ

4 ค่าเช่า 2,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.จก. พีแอลซี ออโต เมชัน่ บ.จก. พีแอลซี ออโต เมชัน่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 9/2562

จ านวน 1  รายการ 2,500.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ต.ค. 61

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า

5 ค่าจา้งเหมาบริการ 29,960.00    เฉพาะเจาะจง บ.จก.รักษาความปลอดภยัฯ บ.จก.รักษาความปลอดภยัฯ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 10/2562

จ านวน 1  รายการ 29,960.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,300  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ต.ค. 61

ผลิต, ตรวจสอบฯ

6 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 37,146.12    - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ธีระเทรดด้ิง บ.จก. ธีระเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  266/2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน     เมษายน  2562            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         พฤษภาคม   2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 7 รายการ 37,146.12  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,146.12  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า

7 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 37,146.12    - เฉพาะเจาะจง บ.จก. ธีระเทรดด้ิง บ.จก. ธีระเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  266/2562

จ านวน 2 รายการ 37,146.12  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 37,146.12  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 มี.ค.62

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า

8 ค่าวสัดุการเกษตร 9,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 268/2562

จ านวน 3  รายการ 9,800.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,800.- บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6  มี.ค.62

ผลิตฯ

10 ค่าจา้งเหมาบริการ 13,000.00    - เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ น.ส.นฤมล  ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  21/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19  ต.ค. 61

เฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้า   

11 ค่าจา้งเหมาบริการ 10,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  20/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19  ต.ค. 61

ตรวจสอบ   

12 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,800.00      - เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  24/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19  ต.ค. 61

ตรวจสอบ   

13 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 4,296.00      - เฉพาะเจาะจง หสม สุวรรณาเภสชั หสม สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  311/2562

จ านวน 2 รายการ 4,296.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,296  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

ผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า   

14 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  299/2562

จ านวน 1 รายการ 700.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 700.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

ผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า   

15 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,920.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 314/2562

จ านวน  2 รายการ 1,920.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,920.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

วิจยัพ้ืนฐาน   

16 ค่าวสัดุการเกษตร 2,080.00      - เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 322/2562

จ านวน  2 รายการ 2,080.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,080.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1  เม.ย. 62

วิจยัพ้ืนฐาน   

17 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,132.00      - เฉพาะเจาะจง หสม สุวรรณาเภสชั หสม สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  310/2562

จ านวน 3 รายการ 2,132.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,132.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

วิจยัพ้ืนฐาน   

18 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 3,210.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก.ซีนแทค บ.จก.ซีนแทค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 312/2562

จ านวน  2 รายการ 3,210.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,210.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

วิจยัพ้ืนฐาน   

19 ค่าวสัดุงวิทยาศาสตร์ฯ 3,300.00      - เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 321/2562

จ านวน 1  รายการ 3,300.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,300.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค.62

วิจยัพ้ืนฐาน   



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

20 ค่าจา้งเหมาบริการ 4,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. สไมลแ์อร์ บ.จก. สไมลแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 333/2562

จ านวน 1  รายการ 4,500.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,500.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 เม.ย. 62

ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออก   

สาธารณรัฐประชาชนจีน

21 ค่าวสัดุการเกษตร 3,080.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. เติมพรการเกษตร บ.จก. เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 313/2562

จ านวน  2 รายการ 3,080.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,080.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค. 62

ผลิตพนัธุ์สตัวน์ ้าในโครงการ   

พระราชด าริ

22 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 2,000.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านซนัน่ี ร้านซนัน่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 336/2562

จ านวน  1 รายการ 2,000.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย. 62

ผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า   

23 ค่าวสัดุการเกษตร 3,840.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 320/2562

จ านวน  2 รายการ 3,840.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค.62

ผลิตลูกพนัธุ์สตัวน์ ้า

24 ค่าจา้งเหมาบริการ 2,272.68      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. โตโยตา้ อนัดามนักระบ่ี บ.จก. โตโยตา้ อนัดามนักระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 337/2562

จ านวน 1  รายการ 2,272.68  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,272.68  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย. 62

ตรวจวิเคราะห์วตัถุดิบสตัวน์ ้า/   

ผลิตภณัฑ/์แหล่งประมง

25 ค่าวสัดุเช้ือเพลิงฯ 1,200.00      - เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 344/2562

จ านวน 1  รายการ 1,200.-  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย. 62

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

26 ค่าวสัดุงานบา้นงานครัว 1,164.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก. เค พี จี เกรซ น ้าด่ืม บ.จก. เค พี จี เกรซ น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 263/2562

จ านวน 1  รายการ 1,164.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,164.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มี.ค. 62

ผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์

27 ค่าจา้งเหมาบริการ 1,500.00      - เฉพาะเจาะจง บ.จก.หอ้งปฏิบติัการกลาง ฯ บ.จก.หอ้งปฏิบติัการกลาง ฯ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 341/2562

จ านวน 1  รายการ 1,500.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย. 62

ตรวจวิเคราะห์วตัถุดิบสตัวน์ ้า/

ผลิตภณัฑ/์แหล่งประมง

28 ค่าจา้งเหมาบริการ 15,000.00    - เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  12/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ต.ค. 61

เงินทนุหมุนเวียนฯ   

29 ค่าวสัดุการเกษตร 28,110.00    เฉพาะเจาะจง บ.จก.ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ บ.จก.ไทยยเูน่ียน ฟีดมิลล์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 286/2562

จ านวน 1  รายการ 28,110 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,110.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

ผลิตฯ

30 ค่าวสัดุการเกษตร 61,070.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 318/2562

จ านวน 14  รายการ 61,070.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 61,070.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

ผลิตฯ. วิจยัพ้ืนฐาน

31 ค่าวสัดุการเกษตร 4,494.00      เฉพาะเจาะจง บ.จก.ทนาพงษพ์ลาสติก หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 300/2562

จ านวน 1  รายการ 4,494- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,494.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

32 ค่าวสัดุส านกังาน 1,425.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน ร้านเลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 325/2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 2  รายการ 1,425.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,425.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

33 ค่าวสัดุการเกษตร 12,400.00    เฉพาะเจาะจง นายธีระพฒัน์  หวงัสุข นายธีระพฒัน์  หวงัสุข เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 261/2562

จ านวน 1  รายการ 12,400.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,400.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

34 ค่าวสัดุการเกษตร 1,960.00      เฉพาะเจาะจง บ.จก. ไอดกั บ.จก.ไอดกั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 305/2562

จ านวน 1  รายการ 1,960.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,960.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

35 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 2,200.00      เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 319/2562

จ านวน 1  รายการ 2,200.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,200.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

36 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 4,504.00      เฉพาะเจาะจง หสม. สุวรรณาเภสชั หสม. สุวรรณาเภสชั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 309/2562

จ านวน 4  รายการ 4,504.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,504.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26  มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

37 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.จก. ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 345/2562

จ านวน 1  รายการ 400.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย. 62

เงินทนุหมุนเวียนฯ

38 ค่าวสัดุการเกษตร 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายพรชยั  ช่วงเสน นายพรชยั  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 345/2562

จ านวน 1  รายการ 10,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 เม.ย. 62



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

เงินทนุหมุนเวียนฯ

วิจยัพ้ืนฐาน

39 ค่าวสัดุการเกษตร 18,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซพัพลาย ร้านกิตติซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 322/2562

จ านวน 1  รายการ 18,000.- บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,000.-  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มี.ค.62

เงินทนุหมุนเวียนฯ



แบบ สขร.๑

ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 5,885.00      - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง บ.ห้องปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 371/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบตรวจสอบ  

 

2 จา้งเหมาบริการ 18,190.00    - เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  343/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 18,190 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,190   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 เม.ย.62

งบตรวจสอบ  

3 วสัดุการเกษตร 4,910.00      - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 369/2562

จ านวน 1 รายการ 4,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,910 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบผลิต

4 วสัดุการเกษตร 39,000.00     - เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ จก เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี 350/2562

จ านวน   1 รายการ 39,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 เม.ย.62

งบพระราชด าริ,เงินทุน   

  

5 จา้งเหมาบริการ 5,885.00       - เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบติักลาง บ.ห้องปฏิบติักลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี 359/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    พฤษภาคม             .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี          12   มิถุนายน  2562



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

6 วสัดุส านกังาน 49,321.00    เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  370/2562

จ านวน 8 รายการ 49,321 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 49,321  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 พ.ค.62

งบผลิต,เฝ้าระวงัโรค

7 วสัดุก่อสร้าง 4,905.95      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี   355/2562

จ านวน 1 รายการ 4,905.95 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,905.95  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบวิจยั

 

8 วสัดุก่อสร้าง 4,177.28      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  357/2562

จ านวน 1 รายการ 4,1477.28  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,1477.28  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.30 เม.ย.62

งบผลิต

9 วสัดุการเกษตร 6,000.00      เฉพาะเจาะจง เทียนชยัเพช็รช็อป เทียนชยัเพช็รช็อป เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  353/2562

จ านวน 1 รายการ 6,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.29 เม.ย.62

งบเฝ้าระวงัจากแหล่งน ้าธรรมชาติ   

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ 25,600.00    เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี   360/2562

จ านวน 2 รายการ 25,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ   

11 วสัดุการเกษตร 84,000.00    เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  351/2562

จ านวน 1 รายการ 84,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 84,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.30 เม.ย.62

งบผลิต,พระราชด าริ,เงินทุนฯ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

12 จา้งเหมาบริการ 13,480.00    เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เซฟการ์ดบ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี เซฟการ์ดเสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ 13,480 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,480 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

งบผลิตฯ,เงินทุน

13 ค่าเช่า 1,125.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจ ซพัพลาย ร้านเอ็นเจ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งเช่าท่ี  342/2562

จ านวน 1 รายการ 1,125  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,125 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย.62

งบกุง้ไปจีน

14 วสัดุการเกษตร 5,500.00      เฉพาะเจาะจง บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลัเจอร์ บ.เวทซุปพีเรียอะควาคลัเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  304/2562

จ านวน 1 รายการ 5,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

งบผลิตฯ

15 วสัดุการเกษตร 123,500.00  เฉพาะเจาะจง บ.ดี-ฮายน์ จก. บ.ดี-ฮายน์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  331/2562

จ านวน 1 รายการ 123,500 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 123,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.1 เม.ย.62

งบผลิตฯ,วิจยั,พระราชด าริ

16 วสัดุวิทยาศาสตร์ 400.00         เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  378/2562

จ านวน 1 รายการ 400 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 400 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

งบเงินทุน

17 วสัดุก่อสร้าง 1,262.60      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  356/2562

จ านวน 2 รายการ 1,262.60 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,262.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบเงินทุนฯ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

18 วสัดุก่อสร้าง 7,455.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  352/2562

จ านวน 2 รายการ 7,455 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,455  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 29 เม.ย.62

งบเงินทุนฯ

19 จา้งเหมาบริการ 15,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบเงินทุนฯ

20 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบเชิงรุก-เชิงรับ

21 จา้งเหมาบริการ 13,000.00    เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบกุง้ไปจีน

22 จา้งเหมาบริการ 8,800.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สาระภี น.ส.สารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบกุง้ไปจีน

23 จา้งเหมาบริการ 10,000.00    เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น นายณฐักร  ล่ิมฉุ้น เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจสอบ



ล าดับที่ งานที่จัดซือ้ วงเงนิที่จะซือ้ราคากลางวธีิซือ้หรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซือ้หรือจ้าง ในการซือ้หรือจ้าง

24 จา้งเหมาบริการ 8,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจสอบ

25 จา้งเหมาบริการ 1,100.00      เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ บ.สไมลแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  373/2562

จ านวน 1 รายการ 1,100 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 พ.ค.62

งบตรวจสอบ

26 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,241.20      เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  358/2562

จ านวน 1 รายการ 1,241.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,241.20 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 30 เม.ย.62

งบตรวจสอบ

27 วสัดุก่อสร้าง 1,052.88      เฉพาะเจาะจง อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ อาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  362/2562

จ านวน 3 รายการ 1,052.88  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,052.88  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.62

งบตรวจสอบ

28 วสัดุงานบา้นงานครัว 768.00         เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรช น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งซ้ือท่ี  362/2562

จ านวน 1 รายการ 768  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 768  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 พ.ค.62

งบจุลินทรีย์

29 จา้งเหมาบริการ 2,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม ร้านคลีนิค คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสั่งจา้งท่ี  365/2562

จ านวน 1 รายการ 2,600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 พ.ค.62

งบผลิตฯ



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงนิทีจ่ะซื้อราคากลางวธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีค่ัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

30 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์ 496,749.64  - เฉพาะเจาะจง บ.จก.เอส เอ็นพีไซแอนติฟิค บ.จก.เอส เอ็นพีไซแอนติฟิค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  366/2562

จ านวน 26 รายการ 496,749.64 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 496,749..64  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.7 พ.ค. 62

ควบคุมการท าประมง   

 



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุวิทยาศาสตร์ ฯ 269,640.00    - e-bidding บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย บ.ไซแอนติฟิค ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน บนัทึกขอ้ตกลงท่ี 3/2562

จ านวน 1 รายการ 269,640  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 269,640  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 17 มิ.ย.62

 

 

2 วสัดุการเกษตร 5,650.00        - เฉพาะเจาะจง บจก.เติมพรการเกษตร บจก.เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  395/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 5,650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,650   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 มิ.ย.62

 

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 15,000.00      - เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 399/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ15,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.62

4 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,066.45         - เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 397/2562

จ านวน   9 รายการ 5,066.45  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,066.45 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 มิ.ย.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน   

5 วสัดุการเกษตร 9,800.00         - เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 372/2562

จ านวน 1 รายการ 9,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 9,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 15 พ.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    มิถุนายน            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         12  กรกฎาคม  2562

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า  

6 วสัดุคอมพิวเตอร์ 33,910.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี หจก.ทีเอ็นเอส กระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  377/2562

จ านวน 4 รายการ 33,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 33,910  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

7 ค่าเช่า 2,475.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี   342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,475  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย.62

 

8 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

4,1477.28  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,1477.28  บาท

9 วสัดุการเกษตร 12,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.วินวิชชัน่ จก. บ.วินวิชชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  386/2562

จ านวน 1 รายการ 12,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.28 พ.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

10 วสัดุการเกษตร 1,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไอแอนดวี์ไบโอ จก. บ.ไอแอนดวี์ไบโอ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   375/2562

จ านวน 2 รายการ 1,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 พ.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

11 จา้งเหมาบริการ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

บ.รักษาความปลอดภยั
กระบ่ีเซฟการ์ด จก.

บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี
เซฟการ์ด จก.

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

 เงินทุนฯ

12 วสัดุการเกษตร 3,600.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ไชยชาติ นายมนตรี  ไชยชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  368/2562

จ านวน 1 รายการ 3,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 พ.ค.62

งบเงินทุนฯ

13 วสัดุงานบา้นงานครัว 840.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  361/2562

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

14 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,638.00        เฉพาะเจาะจง บ.ไตร โซลูชัน่ จก. บ.ไตร โซลูชัน่ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  376/2562

จ านวน 1 รายการ 3,638  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,638  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.23 พ.ค.62

15 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

16 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

17 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์
(ปม.1)เพ่ือใชง้านการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

18 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

19 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

20 จา้งเหมาบริการ 1,082.00        เฉพาะเจาะจง หจก.จอมเจา้ หจก.จอมเจา้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  426/2562

จ านวน 1 รายการ 1,082 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,082  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 27 มิ.ย.62

21 วสัดุการเกษตร 1,712.00        เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  402/2562

จ านวน 1 รายการ 1,712  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,712  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 

เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

22 จา้งเหมาบริการ 1,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  401/2562

จ านวน 1 รายการ 1,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 12 มิ.ย.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก
(เงินยมืประมงนอ้มเกลา้)

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบตรวจประเมินฟาร์ม

เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

23 วสัดุการเกษตร 780.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  392/2562

จ านวน 1 รายการ 780  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 780  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 7 มิ.ย.62

24 วสัดุการเกษตร 1,600.00        เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  ช่วยกุล นายมนตรี  ช่วยกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  403/2562

จ านวน 1 รายการ 1,600 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.12 มิ.ย.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน

25 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 470.00           เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์ โฆษณา ศรศิลป์ โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  388/2562

จ านวน 1 รายการ 470 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 470  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.62

26 วสัดุส านกังาน 2,180.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  389/2562

จ านวน 2 รายการ 2,180  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,180  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 31 พ.ค.62

27 วสัดุก่อสร้าง 200.00           เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  405/2562

จ านวน 6 รายการ 200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.62

งบเงินทุนฯ

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า/ผลิตภณัฑ/์
แหล่งประมง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า/ผลิตภณัฑ/์
แหล่งประมง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 23,600.00      - เฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศการคา้ ร้านบุญเลิศการคา้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  410/2562

จ านวน 1 รายการ 23,600  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 23,600  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62
งบวิจยัพ้ืนฐาน  

 

2 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้ง339/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 14,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

 

3 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        - เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย ร้านเอ็น.เจ.ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี 342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย.62

4 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 213,625.50     - e-bidding บ.กิบไทย จก. บ.กิบไทย จก. เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 10/2562 

จ านวน   11 รายการ 213,625.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 213,625.50  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 28 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก   

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

5 วสัดุการเกษตร 8,500.00         - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สุวรรณชยัรบนายกฤษฎา  สุวรรณชยัรบ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 421/2562

จ านวน 2 รายการ 8,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าในประเทศและส่งออก  

6 จา้งเหมาบริการ 7,704.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง(ประเทศไทย)เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  412/2562

จ านวน 1 รายการ 7,704  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,704  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21  มิ.ย.62

7 วสัดุการเกษตร 9,860.00        เฉพาะเจาะจง นายสุพร  ซ้ายเส้ง นายสุพร  ซ้ายเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  433/2562

จ านวน 1 รายการ 9,860  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,860  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

8 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 273,278.00    e-bidding บ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลายบ.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 5/2562

จ านวน 12 รายการ 273,278 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 273,278  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 14 มิ.ย.62

  

9 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 358,450.00    e-bidding บ.ยนีพลสั  จก. บ.ยนีพลสั  จก. เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 7/2562

จ านวน 3 รายการ 358,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 358,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 มิ.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

  

10 วสัดุการเกษตร 5,885.00        เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จก.บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง (ประเทศไทย) จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  411/2562

จ านวน 1 รายการ 5,885  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,885  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62

11 จา้งเหมาบริการ 13,910.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอ พลสั เมดิคอล จก.บ.ไบโอ พลสั เมดิคอล จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  396/2562

จ านวน 1 รายการ 13,910  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,910  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.10 มิ.ย.62

12 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 41,730.00      e-bidding บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 4/2562

จ านวน 1 รายการ 41,730  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 41,730 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.14 มิ.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยั
สินคา้ประมง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

13 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 59,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  424/2562

จ านวน 11 รายการ 59,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 59,820  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.25 มิ.ย.62

14 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 97,820.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน สัญญาเลขท่ี 9/2562

จ านวน 15 รายการ 97,820  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 97,820 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.20 มิ.ย.62

15 จา้งเหมาบริการ 12,840.00      e-bidding บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย)บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย)เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  432/2562

จ านวน 1 รายการ 12,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

16 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบควบคุมการท าการประมงให้
เป็นไปตามกฎหมาย,จดัท าและขยาย
ขอบข่ายระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยัสินคา้
ประมง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

17 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

18 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

19 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

20 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

21 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี   สิงโหพล น.ส.วิสนี   สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  380/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62

22 จา้งเหมาบริการ 1,506.83        เฉพาะเจาะจง บ.สไมลแ์อร์ บ.สไมลแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  409/2562

จ านวน 1 รายการ 1,506.83  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,506.83   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

23 วสัดุส านกังาน 580.00           เฉพาะเจาะจง ร้านศรศิลป์  โฆษณา ร้านศรศิลป์  โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  418/2562

จ านวน 1 รายการ 580  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 580  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

24 วสัดุยานพาหนะ 3,500.00        เฉพาะเจาะจง พลูทรัพยแ์อร์ พลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  408/2562

จ านวน 1 รายการ 3,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

25 วสัดุการเกษตร 625.00           เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  415/2562

จ านวน 1 รายการ 625 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 625  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

26 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,012.50        เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  414/2562

จ านวน 2 รายการ 4,012.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,012.50  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

27 วสัดุงานบา้นงานครัว 660.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  390/2562

จ านวน 1 รายการ 660  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 660  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 4 มิ.ย.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย(์ปม.1)

28 วสัดุส านกังาน 3,200.00        เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  293/2562

จ านวน 3 รายการ 3,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.21 มิ.ย.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

29 วสัดุก่อสร้าง 4,328.15        เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม(้2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  417/2562

จ านวน 6 รายการ 4,328.15  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,328.15  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

30 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 4,000.00        เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สุรรณชยัรบ นายกฤษฎา  สุรรณชยัรบ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  413/2562
จ านวน 1 รายการ 4,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 มิ.ย.62

31 จา้งเหมาบริการ 650.00           เฉพาะเจาะจง คลินิก  คอม คลินิก  คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  428/2562

จ านวน 1 รายการ 650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

32 วสัดุการเกษตร 1,066.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  437/2562

จ านวน 1 รายการ 1,066  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,066 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

33 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 514.00           เฉพาะเจาะจง ศรศิลป์โฆษณา ศรศิลป์โฆษณา เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  425/2562

จ านวน 1 รายการ 514 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 514  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มิ.ย.62

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

34 วสัดุก่อสร้าง 406.60           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  435/2562

จ านวน 1 รายการ 406.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 406.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

35 วสัดุก่อสร้าง 880.00           เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ หจก.กระบ่ีอ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  436/2562

จ านวน 2 รายการ 880  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 880  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

36 วสัดุการเกษตร 260.00           เฉพาะเจาะจง ช.ชยัน ้าแขง็ ช.ชยัน ้าแขง็ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  471/2562

จ านวน 1 รายการ 260 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 260  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.25 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

36 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,560.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  449/2562

จ านวน 1 รายการ 2,560  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  2,560  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ค.62

37 จา้งเหมาบริการ 3,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านกระบ่ีก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ ร้านกระบ่ีก๊อปป๊ีเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  407/2562

จ านวน 1 รายการ 3,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 มิ.ย.62

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

38 จา้งเหมาบริการ 500.00           เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  442/2562

จ านวน 1 รายการ 500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.ค.62

งบวิจยัพ้ืนฐาน

39 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  448/2562

จ านวน 1 รายการ 1,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ค.62งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย(์ปม.
1)

40 จา้งเหมาบริการ 2,675.00        เฉพาะเจาะจง บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย) จก.บ.อนาไลติค เยน่า ฟาร์อีสต ์(ประเทศไทย) จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  439/2562

จ านวน 1 รายการ 2,675  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,675  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 8 ก.ค.62

41 วสัดุการเกษตร 1,066.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง หจก.กระบ่ีเคียงเส้ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  460/2562

จ านวน 2 รายการ 1,066  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,066  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

42 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,840.00        เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  459/2562

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

จ านวน 1 รายการ 3,840  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,840  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 22 ก.ค.62

43 จา้งเหมาบริการ 353.10           เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ ร้านอาร์ซี อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  461/2562

จ านวน 3 รายการ 353.10  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 353.10  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.22 ก.ค.62

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

44 จา้งเหมาบริการ 2,400.00        เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  464/2562

จ านวน 1 รายการ 2,400  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,400  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

45 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 600.00           เฉพาะเจาะจง บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม บ.ยุง้เฮาแก๊สอุตสาหกรรม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  463/2562

จ านวน 1 รายการ 600  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 600   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

46 วสัดุการเกษตร 45,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ บ.ไทยโอเช่ียนเวนเจอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  398/2562

งบควบคุมก ากบัดูแลสินคา้
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    กรกฎาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         9 สิงหาคม  2562

จ านวน 1 รายการ 45,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 45,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 มิ.ย.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

47 วสัดุการเกษตร 4,720.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  430/2562

จ านวน 1 รายการ 4,720   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,720  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียน

49 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 176.55           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  444/2562

จ านวน 2 รายการ 176.55 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 176.55  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.9 ก.ค.62

งบเงินทุนหมุนเวียน



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุการเกษตร 4,800.00        - เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  465/2562

จ านวน 1 รายการ 4,800  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ  

 

2 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      - เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ีเซฟการ์ด จก.เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้ง339/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 14,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

 

3 จา้งเหมาบริการ 15,000.00      - เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000    บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

4 จา้งเหมาบริการ 10,276.82       - เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 483/2562

จ านวน  1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้าและจดัท า
และขยายขอบข่ายระบบ ISO 10,276.82  บาท

ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,276.82  
บาท   

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลย ี(ไทย-ญ่ีปุ่ น)

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
(ไทย-ญ่ีปุ่ น)

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน    สิงหาคม            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         10 กนัยายน  2562

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,
เงินทุนหมุนเวียน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

5 จา้งเหมาบริการ 149,800.00     - เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก.บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 446/2562

จ านวน 1 รายการ 149,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 149,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

 

6 จา้งเหมาบริการ 43,001.16      เฉพาะเจาะจง บ.เวิลดส์ยามกรุ๊ป จก. บ.เวิลดส์ยามกรุ๊ป จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  445/2562

จ านวน 1 รายการ 43,001.16  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 43,001.16  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

7 จา้งเหมาบริการ 13,268.00      เฉพาะเจาะจง บ.แคลลิเบรเทค บ.แคลลิเบรเทค เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  450/2562

จ านวน 1 รายการ 13,268  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,268  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ค.62

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

8 จา้งเหมาบริการ 13,679.95      เฉพาะเจาะจง บ.พรีเมียซิสเตม็ เอ็นจิเนียร่ิงบ.พรีเมียซิสเตม็ เอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  441/2562

จ านวน 4 รายการ 13,679.95  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,679.95  บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62

  

9 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 8,683.05        เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือ 482/2562

จ านวน 6 รายการ 8,683.05  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,683.05  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค. 62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพวตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

10 จา้งเหมาบริการ 18,511.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จก. บ.เอสพีซี อาร์ที จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  443/2562

จ านวน 1 รายการ 18,511  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,511  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62
งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์ปม.1

11 จา้งเหมาบริการ 56,710.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแอคทีฟ จก. บ.ไบโอแอคทีฟ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  476/2562

จ านวน 1 รายการ 56,710  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 56,710  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.ค.62

12 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจซพัพลาย ร้านเอ็นเจซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่เช่าท่ี 342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย.62

13 วสัดุก่อสร้าง 350.00           เฉพาะเจาะจง นายวีระพล ธนอนนัตกุล นายวีระพล ธนอนนัตกุล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 477/2562

จ านวน 1 รายการ 350 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 350 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 ก.ค.62

14 วสัดุงานบา้นงานครัว 732.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี 429/2562

จ านวน 1 รายการ 732  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 732 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์
(ปม.1)

งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้าใน
โครงการพระราชด าริ

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

15 จา้งเหมาบริการ 2,650.00        เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  469/2562

จ านวน 1 รายการ 2,650  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,650  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

16 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

17 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

18 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

19 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

20 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

21 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี   สิงโหพล น.ส.วิสนี   สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  380/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62

22 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 866.70           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  489/2562

จ านวน 3 รายการ 866.70  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 866.70   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

23 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 246.10           เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  490/2562

จ านวน 2 รายการ 246.10  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 246.10   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62
การเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน

24 วสัดุก่อสร้าง 1,819.00        เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จ ากดับ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จ ากดั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  480/2562
จ านวน 3 รายการ 1,819  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,819  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ส.ค.62
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

25 วสัดุงานบา้นงานครัว 540.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  468/2562
จ านวน 1 รายการ 540  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 540  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

26 วสัดุส านกังาน 513.60           เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  467/2562

จ านวน 1 รายการ 513.60  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 513.60  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

27 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,815.00        เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  434/2562

จ านวน 1 รายการ 4,815  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,815  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  2 ก.ค.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความปลอดภยั
สินคา้ประมง



แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 2,500.00        - เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือ 478/2562

จ านวน 1 รายการ 768  บาท  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 768  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  1 ส.ค.62

 

 

2 จา้งเหมาบริการ 2,500.00        - เฉพาะเจาะจง บางกอกประดบัยนต์ บางกอกประดบัยนต์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  504/2562

จ านวน 1 ชุดรายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค. 62

 

3 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

4 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กนัยายน            .

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี         11   ตุลาคม  2562

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์
(ปม.1) เพ่ือใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

5 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

6 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

7 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

8 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี  สิงโหพล น.ส.วิสนี  สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  380/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ค.62

9 จา้งเหมาบริการ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

10 จา้งเหมาบริการ 4,150.00         - เฉพาะเจาะจง พลูทรัพยแ์อร์ พลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 521/2562

จ านวน   1รายการ 4,150 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,150 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย..62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก   

11 จา้งเหมาบริการ 2,450.00         - เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 512/2562

จ านวน 1 รายการ 2,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,450  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ย.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก  

12 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ น.ส.นฤมล ชายชาติ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  293/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

13 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ น.ส.วนัวิศาข ์ น่ิมนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  294/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

14 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.สารินี  สารภี น.ส.สารินี  สารภี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  291/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

15 จา้งเหมาบริการ 10,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ นายณฐักร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  292/2562

จ านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

16 จา้งเหมาบริการ 8,800.00        เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา  ด าดี น.ส.อรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  290/2562

จ านวน 1 รายการ 8,800 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 8,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า

17 จา้งเหมาบริการ 13,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี  สิงโหพล น.ส.วิสนี  สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  380/2562

จ านวน 1 รายการ 13,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ค.62

18 จา้งเหมาบริการ 1,605.00        เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  513/2562

จ านวน 1 รายการ 1,605  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,605  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ย.62

19 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   506/2562

จ านวน 1 รายการ 1,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  3 ก.ย.62

20 วสัดุงานบา้นงานครัว 528.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม บ.เค.พี.จี.เกรซ น ้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  507/2562

จ านวน 1 รายการ 528  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  4,1477.28  บาทวงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO  เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภยัสินคา้ประมง

งบส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 
เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

  

21 จา้งเหมาบริการ 2,500.00        เฉพาะเจาะจง บ.สไมล ์แอร์ จก. บ.สไมล ์แอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  528/2562
จ านวน 1 รายการ 2,500  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,500  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.62

  

22 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,565.00        เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสัช หสม.สุวรรณาเภสัช เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  522/2562

จ านวน 5 รายการ 1,565  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,565  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.12 ก.ย.62

23 จา้งเหมาบริการ 54,035.00      เฉพาะเจาะจง หจก.สุทินเอ็นจิเนียร่ิง หจก.สุทินเอ็นจิเนียร่ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  517/2562

จ านวน 1 รายการ 54,035  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 54,035  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  10 ก.ย.62

24 จา้งเหมาบริการ 20,437.00      เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  519/2562

จ านวน 1 รายการ 20,437 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,437  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO  เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภยัสินคา้ประมง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์
(ปม.1) เพ่ือใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบวิจยัพ้ืนฐาน,งบเงินทุน
หมุนเวียน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

25 จา้งเหมาบริการ 12,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ียางทอง 1992 หจก.กระบ่ียางทอง 1992 เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  516/2562

จ านวน 1 รายการ 12,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 12,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

26 จา้งเหมาบริการ 14,680.00      เฉพาะเจาะจง พลูทรัพยแ์อร์ พลูทรัพยแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  518/2562

จ านวน 1 รายการ 14,680  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,680  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

27 วสัดุส านกังาน 18,882.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   505/2562

จ านวน 31 รายการ 18,882  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 18,882  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

28 วสัดุคอมพิวเตอร์ 56,247.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส คอมเทค 2008 บ.พีเอส คอมเทค 2008 เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  503/2562

จ านวน 7 รายการ 56,247  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 56,247 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก
,ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า,ผลิตพนัธุ์
สัตวน์ ้าในโครงการ
พระราชด าริ

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบตรวจประเมินฟาร์ม
เพาะเล้ียงสัตวน์ ้า,การเฝ้า
ระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก,
ควบคุมการท าการประมง
ใหเ้ป็นไปตามกฏหมาย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

29 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย.62

14,980  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980  บาท

30 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เจ ซพัพลาย ร้าน เอ็น เจ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย.62

31 จา้งเหมาบริการ 13,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม ร้านคลีนิค คอม เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  502/2562

จ านวน 1 รายการ 13,100   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62

32 จา้งเหมาบริการ 20,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ียางทอง 1992 หจก.กระบ่ียางทอง 1992 เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  500/2562

จ านวน 1 รายการ 20,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 ส.ค.62

บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี 
เซฟการ์ด

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO  เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภยัสินคา้ประมง

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก
,ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า,ผลิตพนัธุ์
สัตวน์ ้าในโครงการ
พระราชด าริ

งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน

บ.รักษาความปลอดภยั
กระบ่ี เซฟการ์ด



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

33 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 27,392.00      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  533/2562

จ านวน 10 รายการ 27,392  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 27,392  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ย.62

34 จา้งเหมาบริการ 25,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จก. บ.เอสพีซี อาร์ที จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  510/2562

จ านวน 1 รายการ 25,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 25,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.62

35 จา้งเหมาบริการ 53,286.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  475/2562

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.ค.62

53,286   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 53,286  บาท

36 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 13,642.50      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  527/2562

จ านวน 10 รายการ 13,642.50  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 13,642.50   บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.62

37 จา้งเหมาบริการ 7,550.00        เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ียางทอง 1992 หจก.กระบ่ียางทอง 1992 เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  530/2562

จ านวน 1 รายการ 7,550  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,550  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62

บ.เอพเพนดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จก.

บ.เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ
ไทย) จก.

งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้า
ในประเทศและส่งออก

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO  เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภยัสินคา้ประมง

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบจดัท าและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO  เพ่ือรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภยัสินคา้ประมง



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

38 จา้งเหมาบริการ 5,150.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  525/2562

จ านวน 1 รายการ 5,150  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,150  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 16  ก.ย.62

39 วสัดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,120.00        เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  531/2562

จ านวน 1 รายการ 7,120  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,120  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62

40 จา้งเหมาบริการ 14,980.00      เฉพาะเจาะจง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  339/2562

จ านวน 1 รายการ วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย.62

14,980   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 14,980  บาท

41 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 2,475.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเจ ซพัพลาย ร้าน เอ็นเจ ซพัพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  342/2562

จ านวน 1 รายการ 2,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,475   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย.62

42 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย์216,450.00    เฉพาะเจาะจง บ.เมริทเทค จก. บ.เมริทเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  497/2562

จ านวน 1 รายการ 216,450  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 216,450   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

บ.รักษาความปลอดภยักระบ่ี 
เซฟการ์ด จก.

งบพฒันาและบริหาร
จดัการทรัพยากรสัตวน์ ้า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน

งบตรวจรับรองกุง้มีชีวิต
ส่งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

บ.รักษาความปลอดภยั
กระบ่ี เซฟการ์ด จก.

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก

งบเฝ้าระวงัโรคสัตวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

43 จา้งเหมาบริการ 6,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซาท ์โซล่าร์ เซลล ์จก. บ.เซาท ์โซล่าร์ เซลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   529/2562

จ านวน 1 รายการ 6,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 6,800   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62
งบวิจยัพ้ืนฐาน

44 ครุภณัฑไ์ฟฟ้าและวิทยุ 80,250.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   496/2562

จ านวน 1 รายการ 80,250  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 80,250  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

45 ครุภณัฑวิ์ทยาศาสตร์และการแพทย์20,865.00      เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   495/2562

จ านวน 1 รายการ 20,865  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 20,865  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

46 ครุภณัฑก์ารเกษตร 427,144.00    เฉพาะเจาะจง ออพเทค เอ็นจิเนียร่ิง จก. ออพเทค เอ็นจิเนียร่ิง จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   501/2562

จ านวน 5 รายการ 427,144  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 427,144  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62

47 จา้งเหมาบริการ 15,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   295/2562

จ านวน 1 รายการ 15,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 15,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

48 วสัดุการเกษตร 28,110.00      เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จก. บ.ไทยยเูน่ียนฟีดมิลล ์จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   493/2562

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมาย

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมาย

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย

งบควบคุมการท าการ
ประมงใหเ้ป็นไปตาม
กฏหมาย



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

จ านวน 1 รายการ 28,110  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 28,110  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

49 จา้งเหมาบริการ 5,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   506/2562

จ านวน 1 รายการ 5,050  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,050  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

50 จา้งเหมาบริการ 3,280.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพลูทรัยพแ์อร์ ร้านพลูทรัยพแ์อร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   499/2562

จ านวน 1 รายการ 3,280  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 3,280  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

51 วสัดุการเกษตร 11,620.00      เฉพาะเจาะจง บ.เติมพรการเกษตร จก. บ.เติมพรการเกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   494/2562

จ านวน 3 รายการ 11,620  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,620  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน

52 จา้งเหมาบริการ 5,050.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี   506/2562

จ านวน 1 รายการ 5,050  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 5,050  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62
งบเงินทุนหมุนเวียน




