
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�าครุภัณฑ�คอมพิวเอตร� (เครื่องสํารองไฟ) 10,000.00            10,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

10,000 บาท

บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

10,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 52/2562 (PO)

ลงวันที่ 2/9/2562

2 ค�าจ,างซ�อมครุภัณฑ�เครื่องตัดหญ,า 6,185.00              6,185.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /
6,185 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /
6,185 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 53/2562 (PO)

ลงวันที่ 2/9/2562

3 ค�าวัสดุการเกษตร 6,380.00              6,380.00          เฉพาะเจาะจง ร,านปราโมทย� /
6,380 บาท

ร,านปราโมทย� /
6,380 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 54/2562 (PO)

ลงวันที่ 2/9/2562

4 ค/าวัสดุไฟฟ3าและวิทยุ 1,200.00            1,200.00        เฉพาะเจาะจง ร"านคลังเจริญ /

1,200 บาท

ร"านคลังเจริญ /

1,200 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2562 

ลงวันที่ 2/9/2562

5 ค/าวัสดุโฆษณาและเผยแพร/ 3,900.00           3,900.00        เฉพาะเจาะจง ร"านป>?ดดไีซน� /

3,900 บาท

ร"านป>?ดดไีซน� /

3,900 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2562 

ลงวันที่ 2/9/2562

6 ค/าวัสดุยานพาหนะและขนส/ง 880.00              880.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล/ /

880 บาท

หจก.อุดมอะไหล/ /

880 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2562 

ลงวันที่ 2/9/2562

7 ค/าวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร� 3,363.00           3,363.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว/นโปรอินเตอร�เทรด จํากัด /

3,363 บาท

บริษัทเซเว/นโปรอินเตอร�เทรด 

จํากัด /

3,363 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2562 

ลงวันที่ 2/9/2562

8 ค/าวัสดุเชื้อเพลิงและหล/อลื่น 2,550.00           2,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร�วิส จํากัด มส. /

2,550 บาท

บริษัทสุขุมเซอร�วิส จํากัด มส. /

2,550 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ"งหนี้เลขที่ 0707620900025-1 

ลงวันที่ 2/9/2562

9 ค/าน้ําดื่ม 1,326.00           1,326.00        เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /

1,326 บาท

หสม.น้ําดื่ม /

1,326 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ"งหนี้เลขที่ 36/14

 ลงวันที่ 6/9/2562

10 ค/าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 4,450.00           4,450.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว/นโปรอินเตอร�เทรด จํากัด /

4,450 บาท

บริษัทเซเว/นโปรอินเตอร�เทรด 

จํากัด /

4,450 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2562 

ลงวันที่ 6/9/2562

11 ค/าจ"างเหมาทําตรายาง 840.00              840.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล/ /

840 บาท

หจก.อุดมอะไหล/ /

840 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ"างเลขที่ 29/2562 

ลงวันที่ 23/9/2562

12 ค/าวัสดุการเกษตร 2,927.00           2,927.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทธัมมาทรัพย�เจริญ จํากัด /

2,927 บาท

บริษัทธัมมาทรัพย�เจริญ จํากัด /

2,927 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2562 

ลงวันที่ 23/9/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน กันยายน 2562

(ชื่อหน0วยงาน)..ศูนย2วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว2น้ําจืดแม0ฮ0องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง

วิธีซื้อหรือจ าง



13 ค/าวัสดุก/อสร"าง 20,135.00          20,135.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค"าวัสดุก/อสร"าง(1994) /

20,135 บาท

หจก.ธเนศค"าวัสดุก/อสร"าง(1994) /

20,135 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 55/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

14 ค/าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 5,230.00           5,230.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล/ /

5,230 บาท

หจก.อุดมอะไหล/ /

5,230 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 56/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

15 ค/าวัสดุการเกษตร 19,948.00          19,948.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
19,948 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
19,948 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 57/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

16 ค/าวัสดุสํานักงาน 21,639.00          21,639.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
21,639 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
21,639 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 58/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

17 ค/าวัสดุคอมพิวเตอร� 13,095.00          13,095.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
13,095  บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
13,095  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 59/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

18 ค/าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 39,610.00          39,610.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
39,610 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
39,610 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 60/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

19 ค�าวัสดุก�อสร,าง 29,480.00         29,480.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
29,480 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร�เทรด จก.  /
29,480 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 61/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

20 ค/าวัสดุการเกษตร 6,380.00           6,380.00        เฉพาะเจาะจง ร,านปราโมย�การค,า  /
6,380 บาท

ร,านปราโมย�การค,า  /
6,380 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 62/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

21 ค/าวัสดุการเกษตร 17,688.00          17,688.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

17,688 บาท

บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

17,688 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 63/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

22 ค�าวัสดุก�อสร,าง 20,000.00         20,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

20,000 บาท

บริษัทโอเวอร�ออล คอร�เปอเรชั่น 

จํากัด /

20,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 64/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562

23 ค/าวัสดุการเกษตร 23,060.00         23,060.00      เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรอะไหล/ /

23,060 บาท

หจก.มิตรอะไหล/ /

23,060 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ"างเลขที่ 65/2562 (PO)

ลงวันที่ 23/9/2562


