
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ ำนวน 3 รำยกำร 100,000.00         100,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม  100,000.- บำท หจก.ละงูปิโตรเลียม  100,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 2/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

2 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00            9,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟ้ำใส 9,000.- บำท ร้ำนฟ้ำใส 9,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 48/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

3 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00            8,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยอับดลหำมิต  ย่ีมะเหร็บ  8,000.- บำท
นำยอับดลหำมิต  ย่ีมะเหร็บ  8,000.- 

บำท
รำคำต่ ำสุด 49/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,000.00            5,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด  5,000.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด  5,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 50/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

5 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ ำนวน 6 รำยกำร 2,644.00            2,644.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ่ิมพลำสติก 2,644.- บำท ร้ำนอ่ิมพลำสติก 2,644.- บำท รำคำต่ ำสุด 91/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

6 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,470.00            1,470.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด  1,470.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด  1,470.- บำท รำคำต่ ำสุด 92/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

7 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,700.00            4,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 4,700 บำท นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 4,700 บำท รำคำต่ ำสุด 93/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

8 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 2,054.00            2,054.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพูนทรัพย์ 2,054 บำท ร้ำนพูนทรัพย์ 2,054 บำท รำคำต่ ำสุด 94/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 980.00               980.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 980.- บำท ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 980.- บำท รำคำต่ ำสุด 95/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00            4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงจุไร  ตรีมีน 4,000.- บำท นำงจุไร  ตรีมีน 4,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 96/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

11 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 298.00               298.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจุติพรเคร่ืองครัว 298.- บำท ร้ำนจุติพรเคร่ืองครัว 298.- บำท รำคำต่ ำสุด 97/2563 ลงวันท่ี 1 กรกฎำคม  2563

12 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 5 รำยกำร 743.00               743.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวรัตนำ  สังสัน 743.- บำท นำงสำวรัตนำ  สังสัน 743.- บำท รำคำต่ ำสุด 98/2563 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม  2563

13 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,600.00            1,600.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโนรี  นรำจร 1,600.- บำท นำงสำวโนรี  นรำจร 1,600.- บำท รำคำต่ ำสุด 99/2563 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม  2563

14 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 1,020.00            1,020.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรภัณฑ์ 1,020.- บำท ร้ำนอักษรภัณฑ์ 1,020.- บำท รำคำต่ ำสุด 100/2563 ลงวันท่ี 2 กรกฎำคม  2563

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,100.00            4,100.00 เฉพำะเจำะจง นำยอิสรำ  แซะอำหลี 4,100.- บำท นำยอิสรำ  แซะอำหลี 4,100.- บำท รำคำต่ ำสุด 35/2563 ลงวันท่ี 3 กรกฎำคม  2563

16 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 840.00               840.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 840.- บำท ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 840.- บำท รำคำต่ ำสุด 101/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม  2563

17 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 650.00               650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์ 650.- บำท ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์ 650.- บำท รำคำต่ ำสุด 102/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม  2563

18
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
1,200.00            1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 1,200.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 1,200.- บำท รำคำต่ ำสุด 103/2563 ลงวันท่ี 8 กรกฎำคม  2563

19 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 788.00               788.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 788.- บำท ร้ำนยูโสบคำนคลังเกษตร 788.- บำท รำคำต่ ำสุด 104/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

20
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
360.00               360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 360.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 360.- บำท รำคำต่ ำสุด 105/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน กรกฎำคม พ.ศ 2563
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21 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 400.00               400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำน 400.- บำท ร้ำนยูโสบคำน 400.- บำท รำคำต่ ำสุด 106/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

22 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 รำยกำร 1,102.10            1,102.10 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,102.10 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,102.10 บำท รำคำต่ ำสุด 107/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

23 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,650.00            4,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟ้ำใส 4,650.- บำท ร้ำนฟ้ำใส 4,650.- บำท รำคำต่ ำสุด 108/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

24
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
660.00               660.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 660.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 660.- บำท รำคำต่ ำสุด 109/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

25 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 2 รำยกำร 3,360.00            3,360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 3,360.- บำท
ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 3,360.- 

บำท
รำคำต่ ำสุด 110/2563 ลงวันท่ี 9 กรกฎำคม  2563

26 ค่ำจ้ำงซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 5 รำยกำร 2,480.00            2,480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือนรถเซอร์วิส  2,480.- บำท ร้ำนเพือนรถเซอร์วิส  2,480.- บำท รำคำต่ ำสุด 36/2563 ลงวันท่ี 9  กรกฎำคม  2563

27 ค่ำจ้ำงซ่อมยำนพำหนะ จ ำนวน 5 รำยกำร 1,380.00            1,380.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพือนรถเซอร์วิส  1,380.- บำท ร้ำนเพือนรถเซอร์วิส  1,380.- บำท รำคำต่ ำสุด 37/2563 ลงวันท่ี 10  กรกฎำคม  2563

28 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 2,200.00            2,200.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรินชำ  คันอุดร  2,200.- บำท นำงสำวสุรินชำ  คันอุดร  2,200.- บำท รำคำต่ ำสุด 38/2563 ลงวันท่ี 10  กรกฎำคม  2563

29 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 6,426.00            6,426.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนรูวัยดำค้ำไม้ 6,426.- บำท ร้ำนรูวัยดำค้ำไม้ 6,426.- บำท รำคำต่ ำสุด 51/2563 ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม  2563

30 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 5,400.00            5,400.00 เฉพำะเจำะจง นำยบีดล  รองปำน  5,400.- บำท นำยบีดล  รองปำน  5,400.- บำท รำคำต่ ำสุด 52/2563 ลงวันท่ี 13 กรกฎำคม  2563

31 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 3 รำยกำร 29,061.20           29,061.20 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 29,061.20 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 29,061.20 บำท รำคำต่ ำสุด 53/2563 ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม  2563

32 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 12 รำยกำร 13,535.00           13,535.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 13,535.- บำท บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 13,535.- บำท รำคำต่ ำสุด 54/2563 ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม  2563

33 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 31 รำยกำร 5,603.00            5,603.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 5,603.- บำท บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 5,603.- บำท รำคำต่ ำสุด 55/2563 ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม  2563

34 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 29,000.00           29,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวีระโชติ  กำดเส็น  29,000.- บำท นำยวีระโชติ  กำดเส็น  29,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 56/2563 ลงวันท่ี 14  กรกฎำคม  2563

35 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 2,373.26            2,373.26 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 2,373.26 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 2,373.26 บำท รำคำต่ ำสุด 111/2563 ลงวันท่ี 14 กรกฎำคม  2563

36 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 31 รำยกำร 5,046.00            5,046.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 5,046.- บำท บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 5,046.- บำท รำคำต่ ำสุด 57/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563

37 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 3 รำยกำร 4,403.05            4,403.05 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,403.05 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 4,403.05 บำท รำคำต่ ำสุด 112/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563
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38 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,284.00            1,284.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,284.- บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 1,284.- บำท รำคำต่ ำสุด 113/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563

39 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00            4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงจุไร  ตรีมีน 4,000.- บำท นำงจุไร  ตรีมีน 4,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 114/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563

40
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
3,600.00            3,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงศิลป์ 3,600 บำท ร้ำนช่ำงศิลป์ 3,600 บำท รำคำต่ ำสุด 115/2563 ลงวันท่ี 15 กรฎำคม  2563

41
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
540.00               540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 540.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 540.- บำท รำคำต่ ำสุด 116/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563

42 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน  13   รำยกำร 3,766.40            3,766.40 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรภัณฑ์ 3,766.40 บำท ร้ำนอักษรภัณฑ์ 3,766.40 บำท รำคำต่ ำสุด 117/2563 ลงวันท่ี 15 กรกฎำคม  2563

43 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 7 รำยกำร 8,965.00            8,965.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 8,965.- บำท บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 8,965.- บำท รำคำต่ ำสุด 58/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

44 ซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ ำนวน 3 รำยกำร 26,658.20           26,658.20 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 26,658.20 บำท
บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 26,658.20 

บำท
รำคำต่ ำสุด 59/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

45 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 31,600.00           31,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด  31,600.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด  31,600.- บำท รำคำต่ ำสุด 60/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

46 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 4 รำยกำร 10,910.00           10,910.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด  10,910.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด  10,910.- บำท รำคำต่ ำสุด 61/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

47 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 รำยกำร 7,250.00            7,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์  7,250.- บำท ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์  7,250.- บำท รำคำต่ ำสุด 62/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

48 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 56,000.00           56,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  56,000.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  56,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 63/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

49
ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จ ำนวน 4

 รำยกำร
6,030.00            6,030.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  6,030.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  6,030.- บำท รำคำต่ ำสุด 64/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

50 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1  รำยกำร 515.00               515.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค่ำวัสดุ จ ำกัด 515.- บำท บริษัท ละงูค่ำวัสดุ จ ำกัด 515.- บำท รำคำต่ ำสุด 118/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

51 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00            1,200.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 1,200.- บำท
ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 1,200.- 

บำท
รำคำต่ ำสุด 119/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

52 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 รำยกำร 1,220.00            1,220.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์ 1,220.- บำท ร้ำนเพ่ือนคอมพิวเตอร์ 1,220.- บำท รำคำต่ ำสุด 120/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

53 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  2  รำยกำร 1,500.00            1,500.00 เฉพำะเจำะจง ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ฯ  1,500.- บำท ศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ฯ  1,500.- บำท รำคำต่ ำสุด 121/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน กรกฎำคม พ.ศ 2563

54 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 500.00               500.00 เฉพำะเจำะจง นำงจุไร  ตรีมีน 500.- บำท นำงจุไร  ตรีมีน 500.- บำท รำคำต่ ำสุด 122/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

55 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 105.00               105.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรำะช๊อบ  105.- บำท ร้ำนเรำะช๊อบ  105.- บำท รำคำต่ ำสุด 123/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

56 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน  10   รำยกำร 4,904.88            4,904.88 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรภัณฑ์ 4,904.88 บำท ร้ำนอักษรภัณฑ์ 4,904.88 บำท รำคำต่ ำสุด
123.1/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

57 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  4  รำยกำร 3,430.00            3,430.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  3,430.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  3,430.- บำท รำคำต่ ำสุด 124/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

58 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  4  รำยกำร 3,430.00            3,430.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  3,430.- บำท บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด  3,430.- บำท รำคำต่ ำสุด 125/2563 ลงวันท่ี 16 กรกฎำคม  2563

59 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 5 รำยกำร 10,108.00           10,108.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 10,108.- บำท บริษัท ละงูค้ำวัสดุ จ ำกัด 10,108.- บำท รำคำต่ ำสุด 65/2563 ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม  2563

60 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1  รำยกำร 25,000.00           25,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  25,000.- บำท ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  25,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 66/2563 ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม  2563

61 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1  รำยกำร 14,000.00           14,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  14,000.- บำท ร้ำนเนำวรัตน์กำรเกษตร  14,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 67/2563 ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม  2563

62 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  2  รำยกำร 16,150.00           16,150.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 16,150.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด 16,150.- บำท รำคำต่ ำสุด 68/2563 ลงวันท่ี 20 กรกฎำคม  2563

63 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน  1  รำยกำร 2,500.00            2,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด  2,500.- บำท บริษัท ไอดัก จ ำกัด  2,500.- บำท รำคำต่ ำสุด 126/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

64 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน  7   รำยกำร 2,592.61            2,592.61 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรภัณฑ์ 2,592.61 บำท ร้ำนอักษรภัณฑ์ 2,592.61 บำท รำคำต่ ำสุด 127/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

65 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00            4,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 4,900.- บำท
ร้ำนพัชรีซีร๊อกแอนด์เซอร์วิส 4,900.- 

บำท
รำคำต่ ำสุด 128/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

66
ซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 

รำยกำร
700.00               700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอชิโฟโต้ 700.- บำท ร้ำนอชิโฟโต้ 700.- บำท รำคำต่ ำสุด 129/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

67 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 460.00               460.00 เฉพำะเจำะจง นำงจุไร  ตรีมีน 460.- บำท นำงจุไร  ตรีมีน 460.- บำท รำคำต่ ำสุด 130/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

68 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 9,000.00            9,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยดำหลัน  ลำเต๊ะ 9,000.- บำท นำยดำหลัน  ลำเต๊ะ 9,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 69/2563 ลงวันท่ี 21 กรกฎำคม  2563

69 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 1,500.00            1,500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเรำะช๊อบ  1}500.- บำท ร้ำนเรำะช๊อบ  1}500.- บำท รำคำต่ ำสุด 131/2563 ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม  2563

70 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน  6   รำยกำร 4,852.45            4,852.45 เฉพำะเจำะจง ร้ำนอักษรภัณฑ์ 4,852.45 บำท ร้ำนอักษรภัณฑ์ 4,852.45 บำท รำคำต่ ำสุด 131.1/2563 ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม  2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนพฤษภำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 30  เดือน กรกฎำคม พ.ศ 2563

71 ซ้ือวัสดุส ำนกงำน จ ำนวน  1   รำยกำร 2,100.00            2,100.00 เฉพำะเจำะจง โรงพิมพ์อักษรทอง 2,100.- บำท โรงพิมพ์อักษรทอง 2,100.- บำท รำคำต่ ำสุด 131.2/2563 ลงวันท่ี 22 กรกฎำคม  2563

72 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,000.00            4,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบิลัล  นกดำ  4,000.- บำท นำยบิลัล  นกดำ  4,000.- บำท รำคำต่ ำสุด 39/2563 ลงวันท่ี 22  กรกฎำคม  2563

73 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 600.00               600.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก นันทกำร   600.- บำท นำยสมนึก นันทกำร   600.- บำท รำคำต่ ำสุด 40/2563 ลงวันท่ี 22  กรกฎำคม  2563

74 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 4,700.00            4,700.00 เฉพำะเจำะจง นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 4,700 บำท นำงอัสสำนี  หยีมะเหร็บ 4,700 บำท รำคำต่ ำสุด 132/2563 ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม  2563

75 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 1 รำยกำร 898.80               898.80 เฉพำะเจำะจง ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 898.80 บำท ร้ำนยูโสบคำนกลกำร 898.80 บำท รำคำต่ ำสุด 133/2563 ลงวันท่ี 30 กรกฎำคม  2563


