
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 1,101.03            1,101.03 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 1,101.03 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 1,101.03 บาท ราคาต  าสุด 126/2562 ลงวนัที  1 กรกฏาคม 2562

2 ซ้ือวสัดุคอมฯ จ านวน 1 รายการ 378.00               378.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพี อนคอมฯ   378 บาท ร้านเพี อนคอมฯ   378 บาท ราคาต  าสุด 127/2562 ลงวนัที  4 กรกฏาคม 2562

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนัฐวสิา หลงหนั 4,000 บาท นางนัฐวสิา หลงหนั 4,000 บาท ราคาต  าสุด 128/2562 ลงวนัที  4 กรกฏาคม 2562

4 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 898.80               898..80 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 898.80 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 898.80 บาท ราคาต  าสุด 129/2562 ลงวนัที  4 กรกฏาคม 2562

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,240.00            3,240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 3,240 บาท ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 3,240 บาท ราคาต  าสุด 130/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

6 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ จ านวน 1 รายการ 2,700.00            2,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอบิยางยนต์   2,700 บาท ร้านอบิยางยนต์   2,700 บาท ราคาต  าสุด 131/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

7 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ 1,876.00            1,876.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก  1,876 บาท ร้านอิ มพลาสติก  1,876 บาท ราคาต  าสุด
132/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,500.00            1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคาน 1,500.- บาท ร้านยโูสบคาน 1,500.- บาท ราคาต  าสุด 133/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

9 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 1,118.00            1,118.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพชัรีซีร๊อกซ์  1,118 บาท ร้านพชัรีซีร๊อกซ์  1,118 บาท ราคาต  าสุด 134/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

10 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ 2,510.00            2,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก  2,510 บาท ร้านอิ มพลาสติก  2,510 บาท ราคาต  าสุด
135/2562 ลงวนัที  9 กรกฏาคม 2562

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10               674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 674.10 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 674.10 บาท ราคาต  าสุด 136/2562 ลงวนัที  9 กรกฏาคม 2562

12 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 640.00               640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 640 บาท ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 640 บาท ราคาต  าสุด 137/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

13 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายปรมินทร์ หยมีะเหร็บ 2,500.- บาท นายปรมินทร์ หยมีะเหร็บ 2,500.- บาท ราคาต  าสุด 41/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

14
ค่าซ่อมครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ จ านวน 1 

รายการ
1,600.00            1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,600.- บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,600.- บาท ราคาต  าสุด 42/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

15
ค่าซ่อมวสัดุยานพาหนะฯ จ านวน 3 

รายการ
1,550.00            1,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถอซอร์วสิ 1,550.- บาท ร้านเพื อนรถอซอร์วสิ 1,550.- บาท ราคาต  าสุด 43/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

16 ค่าซ่อมครุภณัฑ์ฯจ านวน 5 รายการ 1,840.00            1,840.00 เฉพาะเจาะจง นายมอฮ าหมาด นาคสง่า 1,840 บาท นายมอฮ าหมาด นาคสง่า 1,840 บาท ราคาต  าสุด 44/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

17 ค่าซ่อมวสัดุยานพาหนะฯ จ านวน 6 รายการ 4,650.00            4,650.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามชัยแอร์ 4,650.- บาท ร้านสยามชัยแอร์ 4,650.- บาท ราคาต  าสุด 45/2562 ลงวนัที  5 กรกฏาคม 2562

18
จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่ดิน

 ประจ าเดือนมิถนุายน 2562

5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายตาบา หมาดหวงั 5,000.- บาท นายตาบา หมาดหวงั 5,000.- บาท ราคาต  าสุด 001/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 2561 

ตรวจรับ 1 กรกฎาคม 2562

19
จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่ดิน

 ประจ าเดือนมิถนุายน 2562

5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ องสารา 5,000.- บาท นายวรีะศักด์ิ องสารา 5,000.- บาท ราคาต  าสุด 002/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 2561  

ตรวจรับ 1 กรกฎาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนยว์ิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจดืสตลู

วันที ่31  เดอืน กรกฎำคม พ.ศ 2562



20

จา้งเหมาท าความสะอาดบอ่เพาะเล้ียงเต่า 

ประจ าเดือนมิถนุายน 2562

2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนิติวทิย ์ศรีนวลขาว 2,500.- บาท นายนิติวทิย ์ศรีนวลขาว 2,500.- บาท ราคาต  าสุด
003/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 2561    

     ตรวจรับ 1 กรกฎาคม  2562

21

จา้งเหมาท าความสะอาดอาคารส านักงาน 

ประจ าเดือนมิถนุายน 2562

2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางอารณี สุโส๊ะ 2,500.- บาท นางอารณี สุโส๊ะ 2,500.- บาท ราคาต  าสุด
004/2562 ลงวนัที 24 ตุลาคม 2561    

       ตรวจรับ 1 กรกฎาคม  2562

22

จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณ

ศูนยฯ์ประจ าเดือนมิถนุายน 2562

5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ สะเล่ 5,000.- บาท นายประเสริฐ สะเล่ 5,000.- บาท ราคาต  าสุด
005/2562 ลงวนัที 29 ตุลาคม 2561    

      ตรวจรับ 1 กรกฎาคม  2562

23 ค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ฯ จ านวน 9 รายการ 6,740.00            6,740.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก 6,740.- บาท บ.ไอดัก 6,740.- บาท ราคาต  าสุด 70/2562 ลงวนัที   4 กรกฎาคม  2562

24
ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,300.00            5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- บาท นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- 

บาท

ราคาต  าสุด

71/2562 ลงวนัที   4 กรกฎาคม  2562

25
ค่าวดัสุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ 6,700.- บาท นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ 6,700.- บาท ราคาต  าสุด

72/2562 ลงวนัที   4 กรกฎาคม  2562

26 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 17,154.00           17,154.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนูทรัพย ์17,154.- บาท ร้านพนูทรัพย ์17,154.- บาท ราคาต  าสุด 73/2562 ลงวนัที   5 กรกฎาคม  2562

27 ค่าซ่อมแซมสิ งกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 7,000.00            7,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพรีพฒัน์ จเิหม 7,000.- บาท นายพรีพฒัน์ จเิหม 7,000.- บาท ราคาต  าสุด 74/2562 ลงวนัที   9 กรกฎาคม  2562

28 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 12,690.00           12,690.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 12,690.- บาท ร้านยโูสบคานกลการ 12,690.- บาท ราคาต  าสุด 75/2562 ลงวนัที   9 กรกฎาคม  2562

29 ค่าวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 23,760.00           23,760.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก 23,760.- บาท บ.ไอดัก 23,760.- บาท ราคาต  าสุด 76/2562 ลงวนัที   11 กรกฎาคม  2562


