
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู เสนอราคา ผู ได รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจ าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ าง โดยสรุป หรือข อตกลงในการซื้อหรือจ าง

1 ค�าวัสดุก�อสราง 11,357.00             11,357.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศคาวัสดุก�อสราง 1992 / 
11,357 บาท

หจก.ธเนศคาวัสดุก�อสราง 1992 / 
11,357 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 3/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

2 ค�าวัสดุสํานักงาน 8,079.00              8,079.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร5เทรค 
จํากัด  / 

8,079 บาท

บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร5เทรค 
จํากัด  / 

8,079 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 4/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

3 ค�าวัสดุการเกษตร 13,650.00             13,650.00         เฉพาะเจาะจง รานปราโมทย5การคา / 
13,650 บาท

รานปราโมทย5การคา / 
13,650 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 5/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

4 ค�าวัสดุการเกษตร 9,700.00              9,700.00           เฉพาะเจาะจง สวนบานทุ�ง / 
9,700 บาท

สวนบานทุ�ง / 
9,700 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 6/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

5 จางซ�อมแซมครุภัณฑ5ยานพาหนะและขนส�ง 5,000.00              5,000.00           เฉพาะเจาะจง รานซินเซอร5วิส / 
5,000 บาท

รานซินเซอร5วิส / 
5,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 7/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

6 จางซ�อมแซมครุภัณฑ5ยานพาหนะและขนส�ง 23,960.00             23,960.00         เฉพาะเจาะจง รานซินเซอร5วิส / 
23,960 บาท

รานซินเซอร5วิส / 
23,960 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 8/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/12/2561

7 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 650.00                 650.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� / 
650 บาท

หจก.อุดมอะไหล� / 
650 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

8 ค�าวัสดุการเกษตร 2,120.00              2,120.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� / 
2,120 บาท

หจก.อุดมอะไหล� / 
2,120 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  6/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

9 ค�าวัสดุไฟฟ?าและวิทยุ 1,799.00              1,799.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด / 
1,799 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด / 
1,799 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  7/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

10 ค�าวัสดุก�อสราง 3,350.00              3,350.00           เฉพาะเจาะจง รานธนาดุลพานิชย5 / 
3,350 บาท

รานธนาดุลพานิชย5 / 
3,350 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  8/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

11 ค�าวัสดุก�อสราง 4,475.00              4,475.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศคาวัสดุก�อสราง(1994) / 
4,475 บาท

หจก.ธเนศคาวัสดุก�อสราง(1994) / 
4,475 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  9/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

12 จางซ�อมบํารุงครุภัณฑ5คอมพิวเตอร5 1,790.00              1,790.00           เฉพาะเจาะจง รานพ.พาณิชย5 / 
1,790 บาท

รานพ.พาณิชย5 / 
1,790 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 9/2562

ลงวันที่ 3/12/2561

13 จางทําตรายาง 1,630.00              1,630.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� / 
1,630 บาท

หจก.อุดมอะไหล� / 
1,630 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจางเลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

(ชื่อหน2วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม2ฮ2องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



14 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,100.00              4,100.00           เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ / 
4,100 บาท

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ / 
4,100 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญรับเงินที่ 1/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

15 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ)
4,400.00              4,400.00           

เฉพาะเจาะจง นายสุข  อุปคํา / 
4,400 บาท

นายสุข  อุปคํา / 
4,400 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญรับเงินที่ 2/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

16 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,000.00              4,000.00           เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ / 
4,000 บาท

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ / 
4,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญรับเงินที่ 4/2562
ลงวันที่ 3/12/2561

17 ค�าน้ําดื่ม 2,050.00              2,050.00           เฉพาะเจาะจง หสม.บัวตอง / 
2,050 บาท

หสม.บัวตอง / 
2,050 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเลขที่ 35/10
ลงวันที่ 3/12/2561

18 ค�าวัสดุสํานักงาน 1,350.00              1,350.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด / 
1,350 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด / 
1,350 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  10/2562
ลงวันที่ 14/12/2561

19
ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5และการแพทย5

1,520.00              1,520.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� / 
1,520 บาท

หจก.อุดมอะไหล� / 
1,520 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  11/2562
ลงวันที่ 25/12/2561

20 ค%าวัสดุการเกษตร 3,190.00            3,190.00        เฉพาะเจาะจง ร�านปราโมทย3การค�า / 

3,190 บาท

ร�านปราโมทย3การค�า / 

3,190 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่  12/2562

ลงวันที่ 25/12/2561

21 จ�างบริการยามรักษาความปลอดภัย 18,000.00          18,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุดแดน  ป7ญญาฤทธิรงค3 / 

18,000 บาท

นายสุดแดน  ป7ญญาฤทธิรงค3 / 

18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 10/2562

ลงวันที่ 25/12/2561

22 จ�างบริการบันทึกข�อมูลราชการ 19,500.00          19,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาวดี  ศิริวิชัย / 

19,500 บาท

น.ส.สุชาวดี  ศิริวิชัย / 

19,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 11/2562

ลงวันที่ 25/12/2561


