
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ จ ำนวน 14 รำยกำร 4,775.40         4,750.00 เฉพำะเจำะจง บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   4,775.40 บำท บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   4,775.40 บำท รำคำต่ ำสุด 101/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 9 รำยกำร 3,301.00         3,301.00 เฉพำะเจำะจง บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   3,301 บำท บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   3,301 บำท รำคำต่ ำสุด 102/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,262.60         1,262.60 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,262.60 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,262.60 บำท รำคำต่ ำสุด 103/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 700.00           700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 700.- บำท ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 700.- บำท รำคำต่ ำสุด 104/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

5
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 

รำยกำร
2,520.00         2,520.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิม่พลำสติก 2,520.- บำท ร้ำนอิม่พลำสติก 2,520.- บำท รำคำต่ ำสุด 105/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

6
ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 

1 รำยกำร
1,142.80         1,142.80 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1142.80 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1142.80 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 2 พฤษภำคม 2562

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 15 รำยกำร 4,546.00         4,546.00 เฉพำะเจำะจง บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   4,546 บำท บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   4,546 บำท รำคำต่ ำสุด 106/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม  2562

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 1,508.70         1,508.70 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,508.70 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,508.70 บำท รำคำต่ ำสุด 107/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม  2562

9
ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 1 

รำยกำร
1,180.00         1,180.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอิม่พลำสติก 1,180.- บำท ร้ำนอิม่พลำสติก 1,180.- บำท รำคำต่ ำสุด

108/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม  2562

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 1,590.00         1,590.00 เฉพำะเจำะจง บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   1,590 บำท บ.ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด   1,590 บำท รำคำต่ ำสุด 109/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,123.50         1,123.50 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,123.50 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,123.50 บำท รำคำต่ ำสุด 110/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

12 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,640.00         2,640.00 เฉพำะเจำะจง บ.ไอดัก จ ำกัด 2,640.- บำท บ.ไอดัก จ ำกัด 2,640.- บำท รำคำต่ ำสุด 111/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

13 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 4,600.00         4,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ  4,600- บำท นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ  4,600- บำท รำคำต่ ำสุด 112/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

14 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00         4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวนัฐวิสำ หลงหัน 4,000.- บำท นำงสำวนัฐวิสำ หลงหัน 4,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 113/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 340.00           340.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิน้ค้ำถัง 340.- บำท ร้ำนจิน้ค้ำถัง 340.- บำท รำคำต่ ำสุด 114/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

16 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 1,914.40         1,914.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนค้ำเหล็ก 1,914.40.- บำท ร้ำนยูโสบคำนค้ำเหล็ก 1,914.40.- บำท รำคำต่ ำสุด 115/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

17
ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 

1 รำยกำร
2,424.45         2,424.45 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,424.45บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,424.45บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 8 พฤษภำคม 2562

18
ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 

1 รำยกำร
1,205.20         1,205.20 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,205.20 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,205.20 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 8 พฤษภำคม 2562

19 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 4,023.20         4,023.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,023.20บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,023.20บำท รำคำต่ ำสุด 116/2562 ลงวันที่ 10 พฤษภำคม  2562

20 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 1 รำยกำร 684.80           684.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,023.20บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,023.20บำท รำคำต่ ำสุด 117/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภำคม  2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันที่ 30  เดือน พฤษภำคม พ.ศ 2562



21ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,837.55         1,837.55 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,837.55 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,837.55 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 14 พฤษภำคม 2562

22ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 900.90           900.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 900.90 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 900.90 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 22 พฤษภำคม 2562

23ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,867.00         2,867.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,867 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,867 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 24 พฤษภำคม 2562

24ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,033.55         1,033.55 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,033.50 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,033.50 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 27 พฤษภำคม 2562

25ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,549.35         1,549.35 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,549.35 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,549.35 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 27 พฤษภำคม 2562

26ค่ำวัสดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 1 รำยกำร 2,703.39         2,703.39 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,703.38 บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,703.38 บำท รำคำต่ ำสุด ตรวจรับ 31 พฤษภำคม 2563

27

จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณ

บ่อดิน ประจ ำเดือนเมษำยน 2562

5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยตำบำ หมำดหวัง 5,000.- บำท นำยตำบำ หมำดหวัง 5,000.- บำท รำคำต่ ำสุด
001/2562 ลงวันที 24 ตุลำคม 2561      

    ตรวจรับ 1 พฤษภำคม  2562

28

จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณ

บ่อดิน ประจ ำเดือนเมษำยน 2562

5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระศักด์ิ องสำรำ 5,000.- บำท นำยวีระศักด์ิ องสำรำ 5,000.- บำท รำคำต่ ำสุด
002/2562 ลงวันที 24 ตุลำคม 2561      

   ตรวจรับ 1 พฤษภำคม  2562

29

จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดบ่อเพำะเล้ียง

เต่ำ ประจ ำเดือนเมษำยน 2562

2,500.00         2,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยนิติวิทย์ ศรีนวลขำว 2,500.- บำท นำยนิติวิทย์ ศรีนวลขำว 2,500.- บำท รำคำต่ ำสุด
003/2562 ลงวันที 24 ตุลำคม 2561      

   ตรวจรับ 1 พฤษภำคม  2562

30

จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำดอำคำร

ส ำนักงำน ประจ ำเดือนเมษำยน 2562

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

     ตรวจรับ 1 พฤษภำคม  2562

31

จ้ำงเหมำรักษำควำมปลอดภัยบริเวณ

ศูนย์ฯประจ ำเดือนเมษำยน 2562

5,000.00         5,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยประเสริฐ สะเล่ 5,000.- บำท นำยประเสริฐ สะเล่ 5,000.- บำท รำคำต่ ำสุด
005/2562 ลงวันที 29 ตุลำคม 2561      

    ตรวจรับ 1 พฤษภำคม  2562

32
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำ จ ำนวน

 1 รำยกำร

3,600.00         3,600.00 เฉพำะเจำะจง นำยภูวนิต ลัดเลีย 3,600.- บำท นำยภูวนิต ลัดเลีย 3,600.- บำท รำคำต่ ำสุด

33/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม  2562

33 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 450.00           450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 450.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 450.- บำท รำคำต่ ำสุด 34/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม  2562

34
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำ จ ำนวน

 3 รำยกำร

2,400.00         2,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นรถเซอร์วิส 2,400.- บำท ร้ำนเพือ่นรถเซอร์วิส 2,400.- บำท รำคำต่ ำสุด
35/2562 ลงวันที่ 8 พฤษภำคม  2562

35 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 5,300.00         5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิทักษ์ ยศมูรธำ 28,000.- บำท นำยพิทักษ์ ยศมูรธำ 28,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 53/2562 ลงวันที่ 1 พฤษภำคม 2562

36 ค่ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 26 รำยกำร 8,680.00         8,680.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก้ววิทยำ 8,680.- บำท ร้ำนแก้ววิทยำ 8,680.- บำท รำคำต่ ำสุด 54/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562

37
ค่ำซ่อมแซมและค่ำบ ำรุงรักษำ จ ำนวน

 1 รำยกำร

6,240.00         6,240.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือ่นคอมพิวเตอร์ 6,240.- บำท ร้ำนเพือ่นคอมพิวเตอร์ 6,240.- บำท รำคำต่ ำสุด
55/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562



38 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 6,700.00         6,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 6,700.- บำท นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 6,700.- บำท รำคำต่ ำสุด 56/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562

39 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,300.00         5,300.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวเจนจิรำ เพชรอินทร์ 5,300.- บำทนำงสำวเจนจิรำ เพชรอินทร์ 5,300.- บำท รำคำต่ ำสุด 57/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562

40
ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์ฯ จ ำนวน 12 

รำยกำร

7,299.54         7,299.54 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอล บีซำยน์ 7,299.54.- บำท บริษัท แอล บีซำยน์ 7,299.54.- บำท รำคำต่ ำสุด
58/2562 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2562

41 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 4 รำยกำร 10,165.00       10,165.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 10,165.- บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 10,165.- บำท รำคำต่ ำสุด 59/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562

42 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1 รำยกำร 22,035.00       22,035.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 22,035.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 22,035.- บำท รำคำต่ ำสุด 60/2562 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม 2562

43 ค่ำวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 11,200.00       11,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแก้ววิทยำ  11,200.- บำท ร้ำนแก้ววิทยำ  11,200.- บำท รำคำต่ ำสุด 61/2562 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2562

44 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 5,510.00         5,510.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 5,510.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 5,510.- บำท รำคำต่ ำสุด 62/2562 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2562

45 ค่ำวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1รำยกำร 16,000.00       16,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวจำรุวรรณ เหล่ียมเพ็ง 16,000.- บำทนำงสำวจำรุวรรณ เหล่ียมเพ็ง 16,000.- บำทรำคำต่ ำสุด 63/2562 ลงวันที่ 23 พฤษภำคม 2562

46
ค่ำวัสดุเชิอ้เพลิงฯ เดือนเมษำยน 

2562 จ ำนวน 1 รำยกำร

594.60           594.60 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 594.60.- บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 594.60.- บำท รำคำต่ ำสุด
ตรวจรับ 5 เมษำยน 2562

47
ค่ำวัสดุเชิอ้เพลิงฯ เดือนเมษำยน 

2562 จ ำนวน 1 รำยกำร

2,777.00         2,777.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,777.- บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,777.- บำท รำคำต่ ำสุด
ตรวจรับ 18  เมษำยน 2562

48
ค่ำวัสดุเชิอ้เพลิงฯ เดือนเมษำยน 

2562 จ ำนวน 1 รำยกำร

906.90           906.90 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 906.90.- บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 906.90.- บำท รำคำต่ ำสุด
ตรวจรับ 22  เมษำยน 2562

49
ค่ำวัสดุเชิอ้เพลิงฯ เดือนเมษำยน 

2562 จ ำนวน 1 รำยกำร

2,827.00         2,827.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,827.- บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,827.- บำท รำคำต่ ำสุด
ตรวจรับ 23 เมษำยน 2562


