
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,170.00            2,170.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 2,170.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 2,170.- บาท ราคาต  าสุด 45/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

2 ค่าจ้างเหมาบริการ จ านวน 6 รายการ 13,500.00           13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายนเรศ  องสารา 13,500.- บาท นายนเรศ  องสารา 13,500.- บาท ราคาต  าสุด 23/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 6,700.00            6,700.00 เฉพาะเจาะจง นางอัสสานี  หยีมะเหร็บ  6,700 บาท นางอัสสานี  หยีมะเหร็บ  6,700 บาท ราคาต  าสุด 24/2563 ลงวันที  20 มีนาคม 2563

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,300.00            5,300.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวเจนจิรา เพชรอินทร์ 5,300.- บาท
นางสาวเจนจิรา เพชรอินทร์ 5,300.- 

บาท
ราคาต  าสุด 25/2563 ลงวันที  20 มีนาคม 2563

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 8,035.00            8,035.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 2,170.- บาท บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 2,170.- บาท ราคาต  าสุด 26/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 99,450.00           99,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 99,450.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 99,450.- บาท ราคาต  าสุด
27/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

7 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 15,950.00           15,950.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 15,950 บาท ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 15,950 บาท ราคาต  าสุด 28/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

8
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา จ านวน 1 

รายการ
18,500.00           18,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอิสรา  แซะอาหลี 18,500.- บาท นายอิสรา  แซะอาหลี 18,500.- บาท ราคาต  าสุด

29/2563 ลงวันที  20 มีนาคม  2563

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,000.00            5,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 5,000.- บาท บริษัท ไอดัก จ ากัด 5,000.- บาท ราคาต  าสุด 30/2563 ลงวันที  23 มีนาคม  2563

10 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 37,000.00           37,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 37,000 บาท ร้านเพื อนคอมพิวเตอร์ 37,000 บาท ราคาต  าสุด 31/2563 ลงวันที  24 มีนาคม  2563

11
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,249.95            2,249.95 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,249.95 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,249.95 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 6 

กุมภาพันธ์ 2563

12
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

1,046.80            1,046.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,046.80 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,046.80 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 11 

กุมภาพันธ์ 2563

13
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

1,576.20            1,576.20 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,576.20 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,576.20 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 6 

กุมภาพันธ์ 2563

14
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

645.25               645.25 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 645.25 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 645.25 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 18 

กุมภาพันธ์ 2563

15
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,117.60            2,117.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,117.60 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,117.60 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 21 

กุมภาพันธ์ 2563

16
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

792.90               792.90 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 792.90 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 792.90 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 22 

กุมภาพันธ์ 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสตูล

วันท่ี 31  เดือน มีนำคม พ.ศ 2563



17
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

1,058.80            1,058.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,058.80 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 1,058.80 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 26 

กุมภาพันธ์ 2563

18
ค่าวัสดุเช้ิอเพลิงฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 

จ านวน 1 รายการ

2,577.29            2,577.29 เฉพาะเจาะจง หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,577.29 บาท หจก.ละงูปิโตรเลียม 2,577.29 บาท ราคาต  าสุด 1/2563 ลงวันที  21 ต.ค. 62 ตรวจรับ 28 

กุมภาพันธ์ 2563


