
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 360.00               360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานค้าเหล็ก 360.- บาท ร้านยโูสบคานค้าเหล็ก 360.- บาท ราคาต  าสุด 28/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

2 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 2,790.00            2,790.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอวนละงู  2,790 บาท ร้านอวนละงู  2,790 บาท ราคาต  าสุด 29/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์2563

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 674.10               674.10 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานกลการ 674.10 บาท ร้านยโูสบคานกลการ 674.10 บาท ราคาต  าสุด 30/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

4 ค่าจา้งซ่อมยายพาหนะ จ านวน 9 รายการ 5,080.00            5,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 5,080 บาท ร้านเพื อนรถเซอร์วสิ 5,080 บาท ราคาต  าสุด 15/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

5 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 10,000.00           10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอสิรา  แสะอาหลี 10,000.- บาท นายอสิรา  แสะอาหลี 10,000.- บาท ราคาต  าสุด 16/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

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

บาท
ราคาต  าสุด 17/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์2563

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ  6,700 บาท นางอสัสานี  หยมีะเหร็บ  6,700 บาท ราคาต  าสุด 18/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์2563

8 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 19 รายการ 4,100.00            4,100.00 เฉพาะเจาะจง
ร้านพชัรีซีร๊อกซ์แอนเซอร์วสิ  4,100.- 

บาท

ร้านพชัรีซีร๊อกซ์แอนเซอร์วสิ  4,100.- 

บาท
ราคาต  าสุด 12/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

9 ค่าจา้งซ่อมครุภณัฑ์ จ านวน 6 รายการ 1,210.00            1,210.00 เฉพาะเจาะจง นายมูฮ าหมาด นาคสง่า  1,210.- บาท นายมูฮ าหมาด นาคสง่า  1,210.- บาท ราคาต  าสุด 13/2563 ลงวนัที  4 กมุภาพนัธ ์ 2563

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 18,400.00           18,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นเตย 18,400.- บาท ร้านต้นเตย 18,400.- บาท ราคาต  าสุด 19/2563 ลงวนัที  5 กมุภาพนัธ ์ 2563

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 2,500.00            2,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 2,500.- บาท ร้านยโูสบคานคลังเกษตร 2,500.- บาท ราคาต  าสุด 31/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

12 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,920.00            1,920.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิ มพลาสติก 1,920.- บาท ร้านอิ มพลาสติก 1,920.- บาท ราคาต  าสุด 32/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

13 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 4,900.00            4,900.00 เฉพาะเจาะจง นายวรีะโชติ  กาดเส็น  4,900.- บาท นายวรีะโชติ  กาดเส็น  4,900.- บาท ราคาต  าสุด 14/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

14 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 1,000.00            1,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรอสาก  หลีนุ่ม  1,000.- บาท นายรอสาก  หลีนุ่ม  1,000.- บาท ราคาต  าสุด 15/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 31,600.00           31,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้นเกษตร จ ากดั 31,600.- บาท บริษทั ต้นเกษตร จ ากดั 31,600.- บาท ราคาต  าสุด 20/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

16 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 15,250.00           15,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเวอร์ออล จ ากดั 15,250.- บาท บริษทั โอเวอร์ออล จ ากดั 15,250.- บาท ราคาต  าสุด 21/2563 ลงวนัที  6 กมุภาพนัธ ์ 2563

17 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐกติต์  ไหมศรีขาว  4,800.- บาท นายณัฐกติต์  ไหมศรีขาว  4,800.- บาท ราคาต  าสุด 16/2563 ลงวนัที  12 กมุภาพนัธ ์ 2563

18 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 4,500.00            4,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอดันาน  โต๊ะสมัน  4,500.- บาท นายอดันาน  โต๊ะสมัน  4,500.- บาท ราคาต  าสุด 17/2563 ลงวนัที  12 กมุภาพนัธ ์ 2563

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 1,035.00            1,035.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนูทรัพย ์ 1,035 บาท ร้านพนูทรัพย ์ 1,035 บาท ราคาต  าสุด 33/2563 ลงวนัที  12 กมุภาพนัธ ์2563

20 ค่าจา้งซ่อมคอมฯ จ านวน 1 รายการ 4,780.00            4,780.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 4,780 บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 4,780 บาท ราคาต  าสุด 18/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

21 ค่าจา้งเหมาบริการ จ านวน 1 รายการ 800.00               800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอชิโฟโต้  800.- บาท ร้านอชิโฟโต้  800.- บาท ราคาต  าสุด 19/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืนกุมภำพันธ์ 2552

ศูนยว์ิจยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัว์น้ ำจดืสตลู

วันที ่28  เดอืน กุมภำพันธ์ พ.ศ 2563



22 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 10 รายการ 34,164.00           34,164.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 34,164.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 34,164.- บาท ราคาต  าสุด 22/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

23 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ 1,080.00            1,080.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,080 บาท ร้านเพื อนคอมพวิเตอร์ 1,080 บาท ราคาต  าสุด 34/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

24 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 2,313.00            2,313.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 2,313.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 2,313.- บาท ราคาต  าสุด 35/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

25 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 10 รายการ 1,276.00            1,276.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,276.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,276.- บาท ราคาต  าสุด 36/2563 ลงวนัที  17 กมุภาพนัธ ์ 2563

26 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 2 รายการ 4,959.00            4,959.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 4,959.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 4,959.- บาท ราคาต  าสุด 37/2563 ลงวนัที  18 กมุภาพนัธ ์ 2563

27 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 11 รายการ 1,498.00            1,498.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,498.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,498.- บาท ราคาต  าสุด 38/2563 ลงวนัที  19 กมุภาพนัธ ์ 2563

28 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ 1,113.00            1,113.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,113.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 1,113.- บาท ราคาต  าสุด 39/2563 ลงวนัที  19 กมุภาพนัธ ์ 2563

29 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิย ุจ านวน 3 รายการ 842.00               842.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 842.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 842.- บาท ราคาต  าสุด 40/2563 ลงวนัที  19 กมุภาพนัธ ์ 2563

30 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ 652.00               652.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 652.- บาท บริษทั ละงูค้าวสัดุ จ ากดั 652.- บาท ราคาต  าสุด 41/2563 ลงวนัที  20 กมุภาพนัธ ์ 2563

31 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 900.00               900.00 เฉพาะเจาะจง โรงสีขา้วควนกาหลง 900.- บาท โรงสีขา้วควนกาหลง 900.- บาท ราคาต  าสุด 42/2563 ลงวนัที  20 กมุภาพนัธ ์ 2563

32 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,800.00            4,800.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวดวงดาว ศาลางาม 4,800.- บาท นางสาวดวงดาว ศาลางาม 4,800.- บาท ราคาต  าสุด 43/2563 ลงวนัที  20 กมุภาพนัธ ์ 2563

33
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,022.75            2,022.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,022.75 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,022.75 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 3 

มกราคม 2563

34
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,022.75            2,022.75 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,022.75 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,022.75 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 3 

มกราคม 2563

35
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

935.55               935.55 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 935.55 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 935.55 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 3 

มกราคม 2563

36
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

538.60               538.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 538.60 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 538.60 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 5 

มกราคม 2563

37
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

5,183.82            5,183.82 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 5,183.82 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 5,183.82 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 10 

มกราคม 2563

38
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

1,118.80            1,118.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,118.80 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,118.80 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 21 

มกราคม 2563

39
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,368.95            2,368.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,368.95 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 2,368.95 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 24 

มกราคม 2563

40
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

551.40               551.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 551.40 บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 551.40 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 29 

มกราคม 2563

41
ค่าวสัดุเชิ้อเพลิงฯ เดือนมกราคม 2563 

จ านวน 1 รายการ

1,593.00            1,593.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,593.- บาท หจก.ละงูปโิตรเลียม 1,593.- บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวนัที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 31 

มกราคม 2563


