
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 1,990.00            1,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด  1,990.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด  1,990.- บาท ราคาต  าสุด 78/2563 ลงวันที  1 มิถุนายน  2563

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10               674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ราคาต  าสุด 79/2563 ลงวันที  1 มิถุนายน  2563

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 260.00               260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 260.- บาท ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 260.- บาท ราคาต  าสุด 80/2563 ลงวันที  2 มิถุนายน  2563

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,702.00            1,702.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 1,702.- บาท ร้านยูโสบคานคลังเกษตร 1,702.- บาท ราคาต  าสุด 81/2563 ลงวันที  2  มิถุนายน  2563

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 4,840.00            4,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด  4,840.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด  4,840.- บาท ราคาต  าสุด 82/2563 ลงวันที  2 มิถุนายน  2563

6
ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 

รายการ
1,830.00            1,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,830.- บาท ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 1,830.- บาท ราคาต  าสุด 30/2563 ลงวันที  2 มิถุนายน  2563

7
ค่าจ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน

 10 รายการ
2,090.00            2,090.00 เฉพาะเจาะจง นายมอฮ าหมาด  นาคสง่า 2,090.- บาท นายมอฮ าหมาด  นาคสง่า 2,090.- บาท ราคาต  าสุด 31/2563 ลงวันที  2 มิถุนายน  2563

8 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 1,080.00            1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอกศิลป์การเบาะ 1,080.- บาท ร้านเอกศิลป์การเบาะ 1,080.- บาท ราคาต  าสุด 32/2563 ลงวันที  2 มิถุนายน  2563

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 520.00               520.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 520.- บาท ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 520.- บาท ราคาต  าสุด 83/2563 ลงวันที  4 มิถุนายน  2563

10 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,012.50            4,012.50 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 4,012.50 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 4,012.50 บาท ราคาต  าสุด 84/2563 ลงวันที  4 มิถุนายน  2563

11 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,092.00            1,092.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรูวัยดาค้าไม้ 1,092.- บาท ร้านรูวัยดาค้าไม้ 1,092.- บาท ราคาต  าสุด 85/2563 ลงวันที  4 มิถุนายน  2563

12 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 6 รายการ 2,161.00            2,161.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก 2,161.- บาท ร้านอิ มพลาสติก 2,161.- บาท ราคาต  าสุด 86/2563 ลงวันที  4 มิถุนายน  2563

13 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 770.40               770.40 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 770.40 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 770.40 บาท ราคาต  าสุด 87/2563 ลงวันที  5 มิถุนายน  2563

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 2,750.00            2,750.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนาวัสดุก่อสร้าง 2,750.- บาท ร้านมีนาวัสดุก่อสร้าง 2,750.- บาท ราคาต  าสุด 88/2563 ลงวันที  5 มิถุนายน  2563

15 ค่าจ้างซ่อมยานพาหนะ จ านวน 4 รายการ 3,680.00            3,680.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วิส 3,680.- บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วิส 3,680.- บาท ราคาต  าสุด 33/2563 ลงวันที  10 มิถุนายน  2563

16
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 1

 รายการ
3,900.00            3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อควาเทค 3,900.- บาท ร้านร้อยปอนด์อควาเทค 3,900.- บาท ราคาต  าสุด 89/2563 ลงวันที  11 มิถุนายน  2563

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 9,300.00            9,300.00 เฉพาะเจาะจง นางอัสสานี  หยีมะเหร็บ 9,300 บาท นางอัสสานี  หยีมะเหร็บ 9,300 บาท ราคาต  าสุด 45/2563 ลงวันที  15 มิถุนายน  2563

18
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 5

 รายการ
8,545.00            8,545.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 8,545 บาท บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 8,545 บาท ราคาต  าสุด 46/2563 ลงวันที  15 มิถุนายน  2563

19 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 7,200.00            7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านช่างศิลป์ 7,200 บาท ร้านช่างศิลป์ 7,200 บาท ราคาต  าสุด 47/2563 ลงวันที  15 มิถุนายน  2563

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10               674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ร้านยูโสบคานกลการ 674.10 บาท ราคาต  าสุด 90/2563 ลงวันที  16 มิถุนายน  2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ 2563
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แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน มิถุนำยน พ.ศ 2563

21 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 360.00               360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอชิโฟโต้ 360.- บาท ร้านอชิโฟโต้ 360.- บาท ราคาต  าสุด 32/2563 ลงวันที  16 มิถุนายน  2563


