
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จ้างเหมาท าความสะอาดบ่อเพาะเล้ียง

เต่า ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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   3 

ธนัวาคม 2561

2 จ้างเหมาท าความสะอาดอาคาร

ส านักงาน ประจ าเดือน พฤศจิกายน 

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   3 

ธนัวาคม 2561

3 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ

บ่อดิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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  3 

ธนัวาคม 2561

4 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณ

บ่อดิน ประจ าเดือนพฤศจิกายน 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  3  

ธนัวาคม 2561

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 7,500.00               7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 

7,500.- บาท

ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 7,500.-

 บาท

ราคาต  าสุด 2/2562 ลงวนัที 3 ธนัวาคม

 2561

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,800.00               5,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 

5,800.- บาท

ร้านเนาวรัตน์การเกษตร 5,800.-

 บาท

ราคาต  าสุด
13/2562 3 ธนัวาคม2561

7 ค่าซ่อมแซมและค่าบ ารุงรักษา 

จ านวน 1 รายการ

3,330.00               3,330.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน ดี อาร์ มอเตอร์เวอร์ด 

3,330.- บาท

ร้าน ดี อาร์ มอเตอร์เวอร์ด 

3,330.- บาท

ราคาต  าสุด 13/2562 ลงวนัที  4 

ธนัวาคม 2561

8
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ

8,139.00               8,139.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 8,139.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 8,139.- บาท ราคาต  าสุด 3/2562 ลงวนัที 6 ธนัวาคม

 2561

9
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ

20,267.00              20,267.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบค้าเหล็ก 20,267.- 

บาท

ร้านยูโสบค้าเหล็ก 20,267.- บาท ราคาต  าสุด  4/2562 ลงวนัที 6 ธนัวาคม

 2561

10
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

13,400.00              13,400.00 เฉพาะเจาะจง นางอัสสานี หยีมะเหร็บ 

13,400- บาท

นางอัสสานี หยีมะเหร็บ 13,400-

 บาท

ราคาต  าสุด 6/2562 ลงวนัที 6 ธนัวาคม

 2561

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  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 ธันวำคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

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

11
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

6,800.00               6,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เพชรอินทร์ 

6,800.- บาท

นางสาวเจนจิรา เพชรอินทร์ 

6,800.- บาท

ราคาต  าสุด 7/2562 ลงวนัที 6 ธนัวาคม

 2561

12
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ

51,000.00              51,000.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 51,000.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 51,000.- บาท ราคาต  าสุด 8/2562 ลงวนัที 6 ธนัวาคม

 2561

13
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 

464.00                  464.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุวยัดาค้าไม้ 464.- บาท ร้านรุวยัดาค้าไม้ 464.- บาท ราคาต  าสุด 19/2562  ลงวนัที. 6 

ธนัวาคม 2561

14
จ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ

1,800.00               1,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์การเบาะ 1,800.- 

บาท

ร้านเอกศิลป์การเบาะ 1,800.- 

บาท

ราคาต  าสุด 14/2562 ลงวนัที 6 

ธนัวาคม2561

15
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ

462.00                  462.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 462.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 462.- บาท ราคาต  าสุด 18/2562 ลงวนัที 6 

ธนัวาคม 2561

16
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ

2,931.00               2,931.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 2,931- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 2,931- บาท ราคาต  าสุด 20/2562 ลงวนัที 6 

ธนัวาคม 2561

17
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ

6,010.00               6,010.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 6,010.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 6,010.- บาท ราคาต  าสุด 9/2562 ลงวนัที 7ธนัวาคม 

2561

18
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 12 รายการ

39,686.40              39,686.40 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 39,686.40 บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 39,686.40 บาท ราคาต  าสุด 10/2562 ลงวนัที 7ธนัวาคม

 2561

19
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ

1,574.00               1,574.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 1,574 บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 1,574 บาท ราคาต  าสุด 21/2562 ลงวนัที 7 

ธนัวาคม 2561

20
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ

1,027.20               1,027.20 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 1,027.20

 บาท

ร้านยูโสบคานกลการ 1,027.20 

บาท

ราคาต  าสุด 22/2562 ลงวนัที 7 

ธนัวาคม 2561

21
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ

11,142.00              11,142.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 11,142.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 11,142.- บาท ราคาต  าสุด 11/2562 ลงวนัที 11 

ธนัวาคม 2561

22
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ

1,210.00               1,210.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 1,210.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 1,210.- บาท ราคาต  าสุด 23/2562 ลงวนัที 11 

ธนัวาคม 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรือจดัจำ้ง วงเงินทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจำ้ง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสัตว์น้ ำจืดสตูล

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

23
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ

3,022.00               3,022.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานค้าเหล็ก 3,022.-

 บาท

ร้านยูโสบคานค้าเหล็ก 3,022.- 

บาท

ราคาต  าสุด 24/2562 ลงวนัที 11 

ธนัวาคม 2561

24
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ

1,353.00               1,353.00 เฉพาะเจาะจง บ. ละงูค้าวสัดุ 1,353.- บาท บ. ละงูค้าวสัดุ 1,353.- บาท ราคาต  าสุด 27/2562 ลงวนัที 17 

ธนัวาคม 2561

25
ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 

3,936.00               3,936.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุวยัดาค้าไม้ 3,936.- บาท ร้านรุวยัดาค้าไม้ 3,936.- บาท ราคาต  าสุด 28/2562  ลงวนัที. 17 

ธนัวาคม 2561

26
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

2,498.00               2,498.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด 2,498.- บาท บ.ไอดัก จ ากัด 2,498.- บาท ราคาต  าสุด 29/2562  ลงวนัที. 17 

ธนัวาคม.2561


