
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�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 3,500.00              3,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร%วิส จํากัด มส. /
3,500 บาท

บ.สุขุมเซอร%วิส จํากัด มส. /
3,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่ 0707620300060-1
ลงวันที่ 7/3/2563

2 ค�าจ1างซ�อมครุภัณฑ%ยานพาหนะและขนส�ง 8,930.00              8,930.00          เฉพาะเจาะจง ร1านธนกฤต ขะจ8อมร / 
8,930 บาท

ร1านธนกฤต ขะจ8อมร / 
8,930 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 22/2562 (PO)

ลงวันที่ 7/3/2563

3 ค�าวัสดุการเกษตร 443,960.00           443,960.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
443,960 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
443,960 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 23/2562 (PO)

ลงวันที่ 7/3/2563

4 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร%และการแพทย% 7,500.00              7,500.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
7,500 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
7,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 24/2562 (PO)

ลงวันที่ 7/3/2563

5 ค�าส�งตัวอย�างสัตว%น้ํา(เงินทดรองราชการ) 146.00                146.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� /
146 บาท

บ.ชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� /
146 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

Tag.ID.CG5051480
ลงวันที่ 18/3/2563

6 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 630.00                630.00             เฉพาะเจาะจง นางบุปผาพรรณ  แซ�ด�าน /
630 บาท

นางบุปผาพรรณ  แซ�ด�าน /
630 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

บิลเงินสด 028/1378
ลงวันที่ 18/3/2563

7 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร%และการแพทย% 1,900.00              1,900.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /
1,900 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /
1,900 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2562
ลงวันที่ 18/3/2563

8 ค�าวัสดุงานบ1านงานครัว 4,200.00              4,200.00          เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
4,200 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
4,200 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 21/2562
ลงวันที่ 18/3/2563

9 จ1างเหมาบริการทําตรายาง 680.00                680.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /
680 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /
680 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2562
ลงวันที่ 18/3/2563

10 จ1างเหมาบริการซ�อมรถบรรทุก 6 ล1อ 4,800.00              4,800.00          เฉพาะเจาะจง หจก.เฟFองทองอะไหล�ยางยนต% /
4,800 บาท

หจก.เฟFองทองอะไหล�ยางยนต% /
4,800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 18/3/2563

11 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 6,249.30              6,249.30          เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร%วิส จํากัด มส. /
6,249.30 บาท

บ.สุขุมเซอร%วิส จํากัด มส. /
6,249.30 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่  0707620300141-1
ลงวันที่ 19/3/2563

12 ค�าวัสดุสํานักงาน 2,500.00              2,500.00          เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
2,500 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
2,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2562
ลงวันที่ 19/3/2563

13 ค�าวัสดุก�อสร1าง 5,345.00              5,345.00          เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค1าวัสดุก�อสร1าง 1992 / 
5,345 บาท

หจก.ธเนศค1าวัสดุก�อสร1าง 1992 / 
5,345 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 25/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

14 ค�าวัสดุการเกษตร 30,000.00            30,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
30,000 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
30,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 26/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

15 ค�าวัสดุสํานักงาน 9,773.00              9,773.00          เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
9,773 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
9,773 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 27/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน มีนาคม 2562

(ชื่อหน1วยงาน)..ศูนย3วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว3น้ําจืดแม1ฮ1องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



16 ค�าวัสดุการเกษตร 7,210.00              7,210.00          เฉพาะเจาะจง บ.ธัมมาทรัพย%เจริญ จก. /
7,210 บาท

บ.ธัมมาทรัพย%เจริญ จก. /
7,210 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 28/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

17 ค�าวัสดุการเกษตร 13,240.00            13,240.00         เฉพาะเจาะจง ร1านปราโมทย%การค1า /
13,240 บาท

ร1านปราโมทย%การค1า /
13,240 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 29/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

18 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร%และการแพทย% 12,069.60            12,069.60         เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟIด จก. /
12,069.60 บาท

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟIด จก. /
12,069.60 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 30/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

19 ค�าวัสดุการเกษตร 48,000.00            48,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
48,000 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร%เทรด จก. /
48,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 31/2562 (PO)

ลงวันที่ 19/3/2563

20 ค�าวัสดุโฆษณาและเผยแพร� 8,690.00              8,690.00          เฉพาะเจาะจง ร1านปKLดดีไวต% /
8,690 บาท

ร1านปKLดดีไวต% /
8,690 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 32/2562 (PO)

ลงวันที่ 26/3/2563

.


