
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�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,400.00            4,400.00         เฉพาะเจาะจง นายสุข  อุปคํา / 
4,400 บาท

นายสุข  อุปคํา / 
4,400 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 6/2562

ลงวันที่ 2/1/2562

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

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ / 
4,100 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 7/2562

ลงวันที่ 2/1/2562

3 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 4,000.20            4,000.20         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
4,000.20 บาท

บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
4,000.20 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่ 0707611200178-1

ลงวันที่ 2/1/2562

4 ค�าวัสดุการเกษตร 467,855.00        467,855.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
467,855 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
467,855 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 9/2562 (PO)

ลงวันที่ 8/1/2562

5 ค�าวัสดุสํานักงาน 15,600.00          15,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร5เทรค 
จํากัด  /  

15,600 บาท

บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร5เทรค 
จํากัด  /  

15,600 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 10/2562 (PO)

ลงวันที่ 8/1/2562

6 ค�าวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร5 15,000.00          15,000.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
15,000 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
15,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 11/2562 (PO)

ลงวันที่ 10/1/2563

7 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร5และการแพทย5 3,000.00            3,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
3,000 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
3,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2562

ลงวันที่ 11/1/2562

8 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 1,407.70            1,407.70         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
1,407.70 บาท

บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
1,407.70 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่ 0707620100044-1

ลงวันที่ 11/1/2562

9 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,800.00            4,800.00         เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ/ 
4,800 บาท

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ/ 
4,800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 9/2562

ลงวันที่ 14/1/2562

10 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 3,690.00            3,690.00         เฉพาะเจาะจง นายสุข  อุปคํา/ 
3,690 บาท

นายสุข  อุปคํา/ 
3,690 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 8/2562
ลงวันที่ 14/1/2562

11 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 4,673.20            4,673.20         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
4,673.20 บาท

บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
4,673.20 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ@งหนี้เลขที่ 0707620100128-1
ลงวันที่ 18/1/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน มกราคม 2562

(ชื่อหน1วยงาน)..ศูนย3วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว3น้ําจืดแม1ฮ1องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



12 ค�าจ@างเหมาถ�ายเอกสาร 2,358.00            2,358.00         เฉพาะเจาะจง ร@านราญซีรCอค/ 
2,358 บาท

ร@านราญซีรCอค/ 
2,358 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเลขที่ 037/1834
ลงวันที่ 22/1/2562

13 ค�าวัสดุไฟฟEาและวิทยุ 1,150.00            1,150.00         เฉพาะเจาะจง ร@านคลังเจริญ/  
1,150 บาท

ร@านคลังเจริญ/  
1,150 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2562
ลงวันที่ 28/1/2562

14 ค�าวัสดุงานบ@านงานครัว 4,595.00            4,595.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล�/ 
4,595 บาท

หจก.อุดมอะไหล�/ 
4,595 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562
ลงวันที่ 28/1/2562

15 ค�าวัสดุการเกษตร 14,315.00          14,315.00        เฉพาะเจาะจง ร@านปราโมทย5การค@า /
14,315 บาท

ร@านปราโมทย5การค@า /
14,315 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 12/2562 (PO)

ลงวันที่ 28/1/2562

16 ค�าวัสดุการเกษตร 9,926.00            9,926.00         เฉพาะเจาะจง ร@านปราโมทย5การค@า /
9,926 บาท

ร@านปราโมทย5การค@า /
9,926 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 13/2562 (PO)

ลงวันที่ 28/1/2562

17 ค�าวัสดุการก�อสร@าง 20,746.00          20,746.00        เฉพาะเจาะจง ร@านปราโมทย5การค@า /
20,746 บาท

ร@านปราโมทย5การค@า /
20,746 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 14/2562 (PO)

ลงวันที่ 28/1/2562

18 ค�าวัสดุการเกษตร 10,800.00          10,800.00        เฉพาะเจาะจง ร@านปราโมทย5การค@า /
10,800 บาท

ร@านปราโมทย5การค@า /
10,800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 15/2562 (PO)

ลงวันที่ 28/1/2562

19 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 3,923.70            3,923.70         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
3,923.70 บาท

บ.สุขุมเซอร5วิส จํากัด มส./ 
3,923.70 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่ 0707620200027-1

ลงวันที่ 30/1/2562


