
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 720.00               720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยโูสบคำนบ  720 บำท ร้ำนยโูสบคำนบ  720 บำท รำคำต  ำสุด 94/2562 ลงวนัที  1 เมษำยน  2562

2 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00            1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิ มพลำสติก 1,200.- บำท ร้ำนอิ มพลำสติก 1,200.- บำท รำคำต  ำสุด 95/2562 ลงวนัที  1 เมษำยน  2562

3 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,950.00            1,950.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยโูสบคำนคลังเกษตร 1,950.- บำท ร้ำนยโูสบคำนคลังเกษตร 1,950.- บำท รำคำต  ำสุด 97/2562 ลงวนัที  1 เมษำยน  2563

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้ำง จ ำนวน 6 รำยกำร 2,811.00            2,811.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยโูสบคำนค้ำเหล็ก 2,811.- บำท ร้ำนยโูสบคำนค้ำเหล็ก 2,811.- บำท รำคำต  ำสุด 96/2562 ลงวนัที  1 เมษำยน  2564

5 ค่ำจำ้งซ่อมคอมฯ จ ำนวน 1 รำยกำร 1,290.00            1,290.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,290 บำท ร้ำนเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,290 บำท รำคำต  ำสุด 28/2562 ลงวนัที  1 เมษำยน  2565

6 ค่ำจำ้งซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 1 รำยกำร 500.00               500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสยำมขยัแอร์เซอร์วสิ 500 บำท ร้ำนสยำมขยัแอร์เซอร์วสิ 500 บำท รำคำต  ำสุด 29/2562 ลงวนัที  2 เมษำยน  2565

7 ค่ำจำ้งซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 8 รำยกำร 2,740.00            2,740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื อนรถเซอร์วสิ 2,740 บำท ร้ำนเพื อนรถเซอร์วสิ 2,740 บำท รำคำต  ำสุด 30/2562 ลงวนัที  2 เมษำยน  2566

8 ค่ำจำ้งซ่อมครุภณัฑ์ จ ำนวน 1 รำยกำร 300.00               300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ดี อำร์ มอเตอร์เวอค 300 บำท ร้ำน ดี อำร์ มอเตอร์เวอค 300 บำท รำคำต  ำสุด 31/2562 ลงวนัที  3 เมษำยน  2566

9 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 2 รำยกำร 1,366.00            1,366.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิ มพลำสติก 1,366.- บำท ร้ำนอิ มพลำสติก 1,366.- บำท รำคำต  ำสุด 98/2562 ลงวนัที  3 เมษำยน  2562

10 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00            3,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัฐวสิำ  หลงหนั 3,000 บำท นำงสำวนัฐวสิำ  หลงหนั 3,000 บำท รำคำต  ำสุด 100/2562 ลงวนัที  3 เมษำยน  2563

11 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ ำนวน 5 รำยกำร 433.35               433.35 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยโูสบคำนกลกำร 433.35 บำท ร้ำนยโูสบคำนกลกำร 433.35 บำท รำคำต  ำสุด 99/2562 ลงวนัที  3 เมษำยน  2564

12 ค่ำจำ้งซ่อมคอมฯ จ ำนวน 3 รำยกำร 2,040.00            2,040.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพื อนคอมพวิเตอร์ 2,040 บำท ร้ำนเพื อนคอมพวิเตอร์ 2,040 บำท รำคำต  ำสุด 32/2562 ลงวนัที  4 เมษำยน  2565

13 ซ้ือวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,700.00            6,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอสัสำนี  หยมีะเหร็บ  6,700 บำท นำงอสัสำนี  หยมีะเหร็บ  6,700 บำท รำคำต  ำสุด 51/2562 ลงวนัที  5 เมษำยน  2562

14 ค่ำวสัดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00            5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจริำ  เพชรอนิทร์ 5,300.- บำท นำงสำวเจนจริำ  เพชรอนิทร์ 5,300.- บำท รำคำต  ำสุด 52/2562 ลงวนัที  5 เมษำยน 2562

15
จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดบอ่เพำะเล้ียงเต่ำ 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2562

2,500.00            2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิติวทิย ์ศรีนวลขำว 2,500.- บำท นำยนิติวทิย ์ศรีนวลขำว 2,500.- บำท รำคำต  ำสุด 003/2562 ลงวนัที .24 ตุลำคม 2561 

 ตรวจรับ 1  เมษำยน 2562

16
จำ้งเหมำท ำควำมสะอำดอำคำรส ำนักงำน 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2562

2,500.00            2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำงอำรณี สุโส๊ะ 2,500.- บำท นำงอำรณี สุโส๊ะ 2,500.- บำท รำคำต  ำสุด 004/2562 ลงวนัที 24 ตุลำคม 2561 

ตรวจรับ 1 เมษำยน 2562

17
จำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภยับริเวณบอ่ดิน 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2562

5,000.00            5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวรีะศักด์ิ องสำรำ 5,000.- บำท นำยวรีะศักด์ิ องสำรำ 5,000.- บำท รำคำต  ำสุด 002/2562 ลงวนัที 24 ตุลำคม 2561

ตรวจรับ 1 เมษำยน 2562

18
จำ้งเหมำรักษำควำมปลอดภยับริเวณบอ่ดิน 

ประจ ำเดือนมีนำคม 2562

5,000.00            5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยตำบำ หมำดหวงั 5,000.- บำท นำยตำบำ หมำดหวงั 5,000.- บำท รำคำต  ำสุด 001/2562 ลงวนัที 24 ตุลำคม 2561  

ตรวจรับ 1 เมษำยน  2562

19
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

1,690.20            1,690.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,690.20 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,690.20 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 5

 มีนำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนยว์ิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจดืสตลู

วันที ่30  เดอืน เมษำยน พ.ศ 2562



20
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

852.90               852.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 852.90.- บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 852.90.- บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 7

 มีนำคม 2562

21
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

2,249.37            2,249.37 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,249.37 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,249.37 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 8

 มีนำคม 2562

22
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

2,867.00            2,867.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,867 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,867 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 

15 มีนำคม 2562

23
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

879.90               879.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 879.90 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 879.90 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 

28 มีนำคม 2562

24
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

5,248.53            5,248.53 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 5,248.53 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 5,248.53 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 

29 มีนำคม 2562

25
ค่ำวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมีนำคม 2562 จ ำนวน 

1 รำยกำร

750.00               750.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 750 บำท หจก.ละงูปโิตรเลียม 750 บำท รำคำต  ำสุด 1/2562 ลงวนัที  1 ต.ค. 61 ตรวจรับ 

29 มีนำคม 2562


