
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 898.80               898.80 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 898.80 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 898.80 บาท ราคาต  าสุด 49/2563 ลงวันที  2 เมษายน  2563

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 930.00               930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก 930.- บาท ร้านอิ มพลาสติก 930.- บาท ราคาต  าสุด 50/2563 ลงวันที  2 เมษายน  2563

3 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,173.00            1,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคาน  1,173 บาท ร้านยูโสบคาน  1,173 บาท ราคาต  าสุด 51/2563 ลงวันที  2 เมษายน  2563

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,173.00            1,173.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  170 บาท ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  170 บาท ราคาต  าสุด 52/2563 ลงวันที  2 เมษายน  2563

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10               674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ราคาต  าสุด 53/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,315.00            1,315.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  1,315 บาท ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  1,315 บาท ราคาต  าสุด 54/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,680.00            2,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก 2,680.- บาท ร้านอิ มพลาสติก 2,680.- บาท ราคาต  าสุด 55/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

8
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1

 รายการ
620.60               620.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลบีซายน์ 620.60 บาทห้างหุ้นส่วนจ ากัด แอลบีซายน์ 620.60 บาท ราคาต  าสุด 56/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,488.00            1,488.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพูนทรัพย์ 1,488.- บาท ร้านพูนทรัพย์ 1,488.- บาท ราคาต  าสุด 57/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,510.00            2,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  2,510 บาท ร้านยูโสบคานคลังเกษตร  2,510 บาท ราคาต  าสุด 58/2563 ลงวันที  3 เมษายน  2563

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 4,500.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 4,500.- บาท ราคาต  าสุด 59/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

12 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 4,000.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 4,000.- บาท ราคาต  าสุด 60/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

13 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 1,339.00            1,339.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก 1,339.- บาท ร้านอิ มพลาสติก 1,339.- บาท ราคาต  าสุด 61/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

14 ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะฯ จ านวน 1 รายการ 360.00               360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วิส  360.- บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วิส  360.- บาท ราคาต  าสุด 23/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

15 ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะฯ จ านวน 1 รายการ 400.00               400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสยามชัยแอร์  400.- บาท ร้านสยามชัยแอร์  400.- บาท ราคาต  าสุด 24/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

16 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 2,000.00            2,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  องศารา  2,000.- บาท นายนเรศ  องศารา  2,000.- บาท ราคาต  าสุด 25/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 15,910.00           15,910.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 15,910.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 15,910.- บาท ราคาต  าสุด 33/2563 ลงวันที  7 เมษายน  2563

18 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 20,990.19           20,990.19 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 20,990.19 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 20,990.19 บาท ราคาต  าสุด 34/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

19 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 5,670.00            5,670.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์  5,670.- บาท ร้านรวมศิลป์เฟอร์นิเจอร์  5,670.- บาท ราคาต  าสุด 35/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

20 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 7,632.00            7,632.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูวัยดาค้าไม้  7,632 บาท ร้านรูวัยดาค้าไม้  7,632 บาท ราคาต  าสุด 36/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

21 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 518.95               518.95 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 518.95 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 518.95 บาท ราคาต  าสุด 62/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

22 ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะฯ จ านวน 1 รายการ 610.00               610.00 เฉพาะเจาะจง ร้านคลองขุดไดนาโม  610.- บาท ร้านคลองขุดไดนาโม  610.- บาท ราคาต  าสุด 26/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

23 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายฟิรฮาน  โต๊ะสมัน  4,800.- บาท นายฟิรฮาน  โต๊ะสมัน  4,800.- บาท ราคาต  าสุด 27/2563 ลงวันที  8 เมษายน  2563

24 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 535.00               535.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 535 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 535 บาท ราคาต  าสุด 63/2563 ลงวันที  9 เมษายน  2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน เมษำยน พ.ศ 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนเมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน เมษำยน พ.ศ 2563

25 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00            4,000.00 เฉพาะเจาะจง นางจุไร  ตรีมีน 4,000.- บาท นางจุไร  ตรีมีน 4,000.- บาท ราคาต  าสุด 64/2563 ลงวันที  9 เมษายน  2563

26 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 38,000.00           38,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทนุช  หนูสี 38,000.- บาท นางสาวจันทนุช  หนูสี 38,000.- บาท ราคาต  าสุด 37/2563 ลงวันที  13 เมษายน  2563

27 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 14,000.00           14,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 14,000.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 14,000.- บาท ราคาต  าสุด 38/2563 ลงวันที  14 เมษายน  2563

28
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1

 รายการ
9,000.00            9,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 9,000.- บาท บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 9,000.- บาท ราคาต  าสุด 39/2563 ลงวันที  14 เมษายน  2563

29 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 214.00               214.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 214 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 214 บาท ราคาต  าสุด 65/2563 ลงวันที  20 เมษายน  2563

30 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 49,080.00           49,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 49,080.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 49,080.- บาท ราคาต  าสุด 40/2563 ลงวันที  28 เมษายน  2563

31 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 15,320.00           15,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 15,320.- บาท บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 15,320.- บาท ราคาต  าสุด 41/2563 ลงวันที  28 เมษายน  2563

32 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 18,400.00           18,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นเตย จ ากัด 18,400.- บาท ร้านต้นเตย จ ากัด 18,400.- บาท ราคาต  าสุด 42/2563 ลงวันที  28 เมษายน  2563


