
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดบอ่เพาะเล้ียง

เต่า ประจ าเดือนตุลาคม 2561
2,500.00                  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวทิย์ ศรีนวลขาว 2,500.- 

บาท

นายนิติวทิย์ ศรีนวลขาว 2,500.- 

บาท
ราคาต  าสุด 3/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับวนัที  1 

พฤศจิกายน 2561

2 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร

ส านักงาน ประจ าเดือน ตุลาคม 2561
2,500.00                  2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารณี สุโส๊ะ 2,500.- บาท นางอารณี สุโส๊ะ 2,500.- บาท ราคาต  าสุด 4/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับวนัที  1 

พฤศจิกายน 2561

3 จ้างเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่

ดิน ประจ าเดือนมีนาตุลาคม 2561
5,000.00                  5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ องสารา 5,000.- 

บาท

นายวรีะศักด์ิ องสารา 5,000.- บาท ราคาต  าสุด 2/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับวนัที  1 

พฤศจิกายน 2561

4 จ้างเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่

ดิน ประจ าเดือนมีนาตุลาคม 2561
5,000.00                  5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตาบา หมาดหวงั 5,000.- บาท นายตาบา หมาดหวงั 5,000.- บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 

2561  ตรวจรับวนัที  1 

พฤศจิกายน 2561

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,860.00                  1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 1,860.- 

บาท

ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 1,860.- 

บาท
ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที  1 

พฤศจิกายน 2561

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10                     674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 674.10.- 

บาท

ร้านยูโสบคานกลการ 674.10.- บาท ราคาต  าสุด 2/2562 ลงวนัที 1 

พฤศจิกายน 2561

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 3,840.00                  3,840.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุวยัดาค้าไม้ 3,840.- บาท ร้านรุวยัดาค้าไม้ 3,840.- บาท ราคาต  าสุด 3/2562 ลงวนัที 1 

พฤศจิกายน 2561

8 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 3,600.00                  3,600.00 เฉพาะเจาะจง นายศุกะรี สอลาหมาด 3,600.- 

บาท

นายศุกะรี สอลาหมาด 3,600.- บาท ราคาต  าสุด 4/2562 ลงวนัที 1 

พฤศจิกายน 2561

9 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,200.00                  2,200.00 เฉพาะเจาะจง เอกศิลปก์ารเบาะ 2,200.- บาท เอกศิลปก์ารเบาะ 2,200.- บาท ราคาต  าสุด 7/2562 ลงวนัที 1 

พฤศจิกายน 61

10 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา จ านวน 1

 รายการ
680.00                     680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ  680.- บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ  680.- บาท ราคาต  าสุด 0008/2562 ลงวนัที 1 

พฤศจิกายน  61

11
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

1,214.80                  1,214.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,214.80 

บาท

หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,214.80 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 6  พฤศจิกายน

  2561

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันที ่26  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2561 (1)



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันที ่26  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2561 (1)

12 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10                     674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 674.10.- 

บาท

ร้านยูโสบคานกลการ 674.10.- บาท ราคาต  าสุด 2/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน  2561

13 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา จ านวน1 

รายการ
640.00                     640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์ไบด์ 640- บาท ร้านประสงค์ไบด์ 640- บาท ราคาต  าสุด 9/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน  61

14 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 1,416.00                  1,416.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุวยัดาค้าไม้ 1,416.- บาท ร้านรุวยัดาค้าไม้ 1,416.- บาท ราคาต  าสุด 6/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน  2561

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 396.00                     396.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 1,416.-

 บาท

ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 1,416.- 

บาท
ราคาต  าสุด 7/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน  2561

16 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา จ านวน 3

 รายการ
1,490.00                  1,490.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 1,490.- บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 1,490.- บาท ราคาต  าสุด 8/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน  61

17 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 458.00                     458.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 458.- 

บาท

ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 458.- บาท ราคาต  าสุด 7/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน 2561

18 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 2,700.00                  2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 2,700.- 

บาท

ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 2,700.- 

บาท
ราคาต  าสุด 9/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน 2561

19 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 2,925.00                  2,925.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ 2,925.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ 2,925.- บาท ราคาต  าสุด 005/2562 ลงวนัที 12 

พฤศจิกายน 2561

20
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

110.00                     110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 110 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 110 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 12  

พฤศจิกายน  2561

ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

1,202.80                  1,202.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,202.80 

บาท

หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,202.80 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 12  

พฤศจิกายน  2561

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 2,880.00                  2,880.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุวยัดาค้าไม้ 2,880.- บาท ร้านรุวยัดาค้าไม้ 2,880.- บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 13 

พฤศจิกายน  2561

22
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

888.90                     888.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 888.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 888.90 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 13  

พฤศจิกายน  2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันที ่26  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2561 (1)

23
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

1,353.15                  1,353.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,353.15 

บาท

หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,353.15 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 14 

พฤศจิกายน  2561

24
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

1,190.80                  1,190.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,190.80บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,190.80บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 19 

พฤศจิกายน  2561

25
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

893.10                     893.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 893.10บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 893.10บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 20 

พฤศจิกายน 2561

26 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 898.80                     898.80 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 898.80.- 

บาท

ร้านยูโสบคานกลการ 898.80.- บาท ราคาต  าสุด 11/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน  2561

27 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 165.00                     165.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานเกษตร  165.- บาท ร้านยูโสบคานเกษตร  165.- บาท ราคาต  าสุด 13/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน 2561

28 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 3 รายการ 844.00                     844.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ ม่พลาสติก 844.- บาท ร้านอิ ม่พลาสติก 844.- บาท ราคาต  าสุด 15/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน  2561

29 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา จ านวน 5

 รายการ
1,370.00                  1,370.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 1,370- บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 1,370- บาท ราคาต  าสุด 16/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน  61

30 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,860.00                  1,860.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 1,860.- 

บาท

ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 1,860.- 

บาท
ราคาต  าสุด 17/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน 2561

31
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

879.90                     879.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 879.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 879.90 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 21  

พฤศจิกายน  2561

32 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 400.00                     400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 400.- บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 400.- บาท ราคาต  าสุด 16/2562 ลงวนัที 21 

พฤศจิกายน  2561

33 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา จ านวน 8

รายการ
2,480.00                  2,480.00 เฉพาะเจาะจง นายมอฮ าหมาด นาคสง่า 2,480. 

บาท

นายมอฮ าหมาด นาคสง่า 2,480. 

บาท
ราคาต  าสุด 12/2562 ลงวนัที 22 

พฤศจิกายน  61



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันที ่26  เดือน ธันวำคม  พ.ศ. 2561 (1)

34
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

863.10                     863.10 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 863.10 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 863.10 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 26  

พฤศจิกายน 2561

35
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

1,272.15                  1,272.15 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,272.75 

บาท

หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,272.75 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 28  

พฤศจิกายน 2561

36
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

2,221.60                  2,221.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,221.60 

บาท

หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,221.60 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1ตุลาคม 

2561 ตรวจรับ 30  

พฤศจิกายน2561

37
ค่าวสัดุเชื้อเพลิง ประจ าเดือน พ.ย 61

จ านวน 1 รายการ

110.00                     110.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 110 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 110 บาท ราคาต  าสุด 1/2562 ลงวนัที 1 ตุลาคม

2561 ตรวจรับ 30 

พฤศจิกายน 2561


