
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 27,630.00           27,630.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดัก จ ากดั 27,630.- บาท บริษทั ไอดัก จ ากดั 27,630.- บาท ราคาต  าสุด 5/2563 ลงวนัที  3 ธนัวาคม  2562

2 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,300.00            5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- บาท
นางสาวเจนจริา เพชรอนิทร์ 5,300.- 

บาท
ราคาต  าสุด 6/2563 ลงวนัที  3 ธนัวาคม 2562

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ  6,700 บาท นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ  6,700 บาท ราคาต  าสุด 7/2563 ลงวนัที  3 ธนัวาคม 2562

4 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 6 รายการ 1,480.00            1,480.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 1,480.- บาท ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 1,480.- บาท ราคาต  าสุด
16/2563 ลงวนัที  6 ธนัวาคม  2562

5 ค่าจา้งซ่อมคอมฯ จ านวน 1 รายการ 1,790.00            1,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,790 บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,790 บาท ราคาต  าสุด 8/2563 ลงวนัที  6 ธนัวาคม  2562

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 417.30               417.30 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 417.30 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 417.30 บาท ราคาต  าสุด 17/2563 ลงวนัที  12 ธนัวาคม  2562

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 960.00               960.00 เฉพาะเจาะจง โรงน้ าแขง็ ก.ณรงค์ชัย  960.- บาท โรงน้ าแขง็ ก.ณรงค์ชัย  960.- บาท ราคาต  าสุด 18/2563 ลงวนัที  12 ธนัวาคม  2562

8 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 1 รายการ 2,350.00            2,350.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์  2,350.- บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์  2,350.- บาท ราคาต  าสุด 19/2563 ลงวนัที  12 ธนัวาคม  2562

9 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,600.00            2,600.00 เฉพาะเจาะจง โรงสีขา้วควนกาหลง  2,600.- บาท โรงสีขา้วควนกาหลง  2,600.- บาท ราคาต  าสุด 22/2563 ลงวนัที  13 ธนัวาคม  2562

10 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 2 รายการ 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอบัดุลอาศีษ องสารา  2,500.- บาท นายอบัดุลอาศีษ องสารา  2,500.- บาท ราคาต  าสุด 9/2563 ลงวนัที  20 ธนัวาคม  2562

11
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

801.90               801.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 801.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 801.90 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 4 

พฤศจกิายน 2562

12
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

1,564.20            1,564.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,564.20 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,564.20 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 6 

พฤศิจกายน 2562

13
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

922.95               922.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 922.95 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 922.95 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 11 

พฤศจกิายน 2562

14
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

816.90               816.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 816.90 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 816.90 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 11 

พฤศจกิายน 2562

15
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

866.38               866.38 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 866.38 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 866.38 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 15 

พฤศจกิายน 2562

16
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

651.75               651.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 651.75 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 651.75 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 19 

พฤศจกิายน 2562

17
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

970.55               970.55 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 970.55 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 970.55 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 22 

พฤศจกิายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนยว์ิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจดืสตลู

วันที ่30  เดอืน ธันวำคม พ.ศ 2562



18
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนพฤศจกิายน 2562 

จ านวน 1 รายการ

2,695.51            2,695.51 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,695.51 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,695.51 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 27 

พฤศจกิายน 2562

19
จา้งเหมารักษาความปลอดภยับริเวณศูนยฯ์

 ประจ าปงีบประมาณ 2563

45,000.00           45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอรุต  หลังเศษ 45,000.- บาท นายอรุต  หลังเศษ 45,000.- บาท ราคาต  าสุด
10/2563 ลงวนัที 27 ธนัวาคม 2562


