
แบบ สขร.๑

ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

1 วสัดุงานบา้นงานครัว 936.00           เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. บ.เค.พี.เกรซ น ้าด่ืม จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  266/2563

จ านวน 1 รายการ 936 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  936   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ย.63

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย์

2 จา้งเหมาบริการ 1,690.00        เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. บ.พีเอสคอมเทค 2008 จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  267/2563

จ านวน 1 รายการ 1,690    บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  1,690   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ย.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

3 จา้งเหมาบริการ 19,324.20      เฉพาะเจาะจง พรศกัด์ิการไฟฟ้า พรศกัด์ิการไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  266/2563

จ านวน 1 รายการ 19,324.20  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  19,324.20 บาทวงเงินงบประมาณ ลว.  1 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียน

4 จา้งเหมาบริการ 42,000.00      เฉพาะเจาะจง ยุง้เฮาเทรดด้ิง ยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  267/2563

จ านวน 1 รายการ 42,000   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  3 ก.ย.63
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า  

5 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 76.00             เฉพาะเจาะจง ร้านทีเอ็นเอสกระบ่ี ร้านทีเอ็นเอสกระบ่ี เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  268/2563

จ านวน 1 รายการ 76  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 76    บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ย.63
งบเฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม
จากแหล่งน ้าธรรมชาติ  

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กนัยายน  2563

ศูนยวิ์จยัและพฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์ ้าชายฝ่ังเขต 4 (กระบ่ี)

ณ วนัท่ี      ตุลาคม   2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

6 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,240.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง ร้านเจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   269/2563

จ านวน 2 รายการ 4,240  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,240  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  9 ก.ย.63
งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี

7 วสัดุก่อสร้าง 34,668.00      เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. บ.ทรงพรคา้ไม ้(2008) จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   270/2563

จ านวน 1 รายการ 34,668  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 34,668  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  11 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ   

8 จา้งเหมาบริการ 39,376.00      เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  271/2563

จ านวน 1 รายการ ประเทศไทย จก. ประเทศไทย จก. วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ 39,376   บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 39,376  บาท

9 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 24,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ตน้เกษตร จก. บ.ตน้เกษตร จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  272/2563

จ านวน 1 รายการ 24,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  24,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  11 ก.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

10 วสัดุการเกษตร 26,475.00      เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  273/2563

จ านวน 3 รายการ คอร์เปอเรชัน่ จก คอร์เปอเรชัน่ จก วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย.63

งบเงินทุนหมุนเวียน 26,475  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 26,475  บาท

11 จา้งเหมาบริการ 9,275.00        เฉพาะเจาะจง โรงกลึงโชคเจริญการช่าง โรงกลึงโชคเจริญการช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  274/2563

จ านวน  1 รายการ 9,275 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  9,275   บาท วงเงินงบประมาณ ลว.   14 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ  

12 วสัดุก่อสร้าง 11,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง หจก.กระบ่ีเค่ียงเส็ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  275/2563

จ านวน 1 รายการ 11,100  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,100  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  14 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ  



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

13 วสัดุก่อสร้าง 11,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. บ.ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  276/2563

จ านวน  2 รายการ 11,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 11,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  14 ก.ย.63

14 วสัดุไฟฟ้าและวิทยุ 42,781.81      เฉพาะเจาะจง บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ จก. บ.กระบ่ีสหภณัฑ ์ จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  276/2563
จ านวน 17 รายการ 42,781.81  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 42,781.81 บาทวงเงินงบประมาณ ลว.  15 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

15 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,830.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอนัดามนั ร้านอนัดามนั เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  277/2563

จ านวน 6  รายการ 4,830  บาท ประเทศไทย  จก. วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.63
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ  ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,830  บาท

16 วสัดุวิทยาศาสตร์ฯ 7,800.00        เฉพาะเจาะจง หสม.สุวรรณาเภสัช หสม.สุวรรณาเภสัช เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  278/2563

จ านวน 2 รายการ 7,800  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 7,800  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

17 วสัดุงานบา้นงานครัว 22,329.00      เฉพาะเจาะจง เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เลิศชยัเคร่ืองใชส้ านกังาน เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  279/2563

จ านวน 32 รายการ 22,329  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 22,329  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.63

งบการเฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้าในประเทศและ
ส่งออก,ตรวจรับรองกุง้มีชีวิตส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน,เฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้าธรรมชาติ,ผลิตหวั
เช้ือจุลินทรีย(์ปม.1) เพ่ือใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า,ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสตัวน์ ้า,พฒันาศกัยภาพเกษตรสู ้
Smart Farmer

งบวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี
,งบเงินทุนหมุนเวียน



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

18 วสัดุคอมพิวเตอร์ 51,408.00      เฉพาะเจาะจง บ.พีเอสคอมเทค จก. บ.พีเอสคอมเทค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี  280/2563
จ านวน 7 รายการ 51,408  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 51,408  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  18 ก.ย.63

19 จา้งเหมาบริการ 34,000.00      เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  281/2563

จ านวน 1 งาน 34,000 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  34,000   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 1  ก.ย.63
งบตรววิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า,งบการเฝ้า
ระวงัโรคสัตวน์ ้าในประเทศ
และส่งออก   

20 จา้งเหมาบริการ 670.00           เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  282/2563
จ านวน 1 รายการ 670  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 670 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  21 ก.ย.63
งบผลิตพนัธุ์สัตวน์ ้า

งบการเฝ้าระวงัโรคสตัวน์ ้าใน
ประเทศและส่งออก,ตรวจรับรองกุง้
มีชีวิตส่งออกสาธารณรัฐประชาชน
จีน,เฝ้าระวงัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจาก
แหล่งน ้าธรรมชาติ,ผลิตหวั
เช้ือจุลินทรีย(์ปม.1) เพ่ือใชใ้นการ
เพาะเล้ียงสตัวน์ ้า,ตรวจวิเคราะห์
คุณภาพวตัถุดิบสตัวน์ ้า,พฒันา
ศกัยภาพเกษตรสู้ Smart farmer



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซื้อ วงเงินทีจ่ะซื้อ ราคากลาง วธีิซื้อหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลือก เหตุผลทีค่ดัเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง

หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ซื้อหรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง

21 จา้งเหมาบริการ 2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี 283/2563

จ านวน 1  รายการ 2,000  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,000  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.ย.63
งบเฝ้าระวงัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติ   

22 วสัดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00        เฉพาะเจาะจง นายประจกัร  เหล่าเส็น นายประจกัร  เหล่าเส็น เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ซ้ือท่ี   284/2563

จ านวน 1 รายการ 1,200  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 1,200  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 21 ก.ย.63

23 จา้งเหมาบริการ 2,689.45        เฉพาะเจาะจง บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี จก.บ.โตโยตา้อนัดามนักระบ่ี จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  285/2563

จ านวน 1 รายการ 2,689.45  บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ 2,689.45  บาท วงเงินงบประมาณ ลว.  25 ก.ย.63

24 วสัดุกการเกษตร 901.45           เฉพาะเจาะจง ศิริการเกษตร ศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  286/2563

จ านวน 1 งาน 901.45 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  901.45   บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25  ก.ย.63
งบผลิตลูกพนัธุ์สัตวน์ ้า   

25 จา้งเหมาบริการ 5,140.00        เฉพาะเจาะจง เจริญยนตก์ารช่าง เจริญยนตก์ารช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่จา้งท่ี  287/2563

จ านวน 1 งาน 5,140 บาท ราคาท่ีตกลงซ้ือ  5,140  บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 25  ก.ย.63

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า   

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบสัตวน์ ้า

งบผลิตหวัเช้ือจุลินทรีย ์(ปม.1) 
เพ่ือใชใ้นการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า


