
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,934.00            1,934.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,934 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,934 บาท ราคาต่่าสุด ตรวจรับ วนัที่ 5 สิงหาคม 2562

2 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 840.90               840.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 840.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 840.90 บาท ราคาต่่าสุด ตรวจรับ วนัที่ 7 สิงหาคม 2562

3 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 833.90               833.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 833.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 833.90 บาท ราคาต่่าสุด ตรวจรับ วนัที่ 14 สิงหาคม 2562

4 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,461.35            1,461.35 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,461.35 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,461.35 บาท ราคาต่่าสุด ตรวจรับ วนัที่ 20สิงหาคม 2562

5 ค่าวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,889.70            2,889.70 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,889.70 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,889.70 บาท ราคาต่่าสุด ตรวจรับ วนัที่ 30 สิงหาคม 2562

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จา่นวน 1 รายการ 898.80               898.80 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 898.80 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 898.80 บาท ราคาต่่าสุด 138//2562 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

7 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จา่นวน  2 รายการ 2,580.00            2,580.00 เฉพาะเจาะจง บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 2,580.- บาท บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 2,580.- บาท ราคาต่่าสุด 139//2562 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จา่นวน  9 รายการ 1,815.00            1,815.00 เฉพาะเจาะจง บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 1,815.- บาท บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 1,815.- บาท ราคาต่่าสุด 140//2562 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

9 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ จา่นวน  12 รายการ 3,361.00            3,361.00 เฉพาะเจาะจง บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 3,361.- บาท บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 3,361.- บาท ราคาต่่าสุด 141//2562 ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร จา่นวน 1 รายการ 2,182.80            2,182.80 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 2,182.80 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 2,182.80 บาท ราคาต่่าสุด 142/2562 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จา่นวน 11 รายการ 2,588.00            2,588.00 เฉพาะเจาะจง บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 2,588.- บาท บ.ละงูค้าวสัดุ จา่กดั 2,588.- บาท ราคาต่่าสุด 143/2562 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

12 ซ้ือวสัดุการเกษตร จา่นวน 1 รายการ 372.00               372.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนูทรัพย ์372.- บาท ร้านพนูทรัพย ์372.- บาท ราคาต่่าสุด 144/2562 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

13

จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่

ดิน ประจา่เดือนกรกฎาคม 2562

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

       ตรวจรับ 1 สิงหาคม 2562

14

จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณบอ่

ดิน ประจา่เดือนกรกฎาคม 2562

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

      ตรวจรับ 1 สิงหาคม 2562

15

จา้งเหมาท่าความสะอาดบอ่เพาะเล้ียงเต่า

 ประจา่เดือนกรกฎาคม 2562

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

      ตรวจรับ 1 สิงหาคม  2562

16

จา้งเหมาท่าความสะอาดอาคารส่านักงาน

 ประจา่เดือนกรกฎาคม 2562

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

        ตรวจรับ 1 สิงหาคม  2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนยว์ิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจดืสตลู

วันที ่31  เดอืน สงิหำคม พ.ศ 2562



17

จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณ

ศูนยฯ์ประจา่เดือนมิถนุายน 2562

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

       ตรวจรับ 1 กรกฎาคม  2562

18 ค่าซ่อมแซมฯจ่านวน 1 รายการ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฤทธพิร สงค์สุรินทร์ 4,000.- บาท นายฤทธพิร สงค์สุรินทร์ 4,000.- บาท ราคาต่่าสุด 46/2562 ลงวนัที่  15 สิงหาคม  2562

19 ค่าวดัสุการเกษตร จ่านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ 6,700.- บาท นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ 6,700.- บาท ราคาต่่าสุด 77/2562 ลงวนัที่  5 สิงหาคม  2562

20
ค่าวสัดุการเกษตร จา่นวน 1 รายการ 5,300.00            5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- บาท นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- 

บาท

ราคาต่่าสุด
78/2562 ลงวนัที่   5 สิงหาคม  2562

21 ค่าวดัสุการเกษตร จ่านวน 1 รายการ 8,000.00            8,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นเกษตร  8,000.- บาท ร้านต้นเกษตร  8,000.- บาท ราคาต่่าสุด 79/2562 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม  2562


