
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�าน้ําดื่ม 1,692.00              1,692.00           เฉพาะเจาะจง หสม.บัวตอง
1,692 บาท

หสม.บัวตอง
1,692 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของที่ 36/17
ลงวันที่  11/11/2562

2 ค�าจ0างเหมาถ�ายเอกสาร 3,163.00              3,163.00           เฉพาะเจาะจง ร0านราญซีร4อค
3,163 บาท

ร0านราญซีร4อค
3,163 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของที่ 040/1967
ลงวันที่  11/11/2562

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

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ
4,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 1/2563
ลงวันที่  14/11/2562

4 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,000.00              4,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสุข  อุปคํา
4,000 บาท

นายสุข  อุปคํา
4,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 2/2563
ลงวันที่  14/11/2562

5 ค�าวัสดุสํานักงาน(เงินทดรองราชการ) 500.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร0านบัวแก0ว
500 บาท

ร0านบัวแก0ว
500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

บิลเงินสด 22/24
ลงวันที่  13/11/2562

6 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 3,600.00              3,600.00           เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร>วิส จํากัด มส.
3,600 บาท

บ.สุขุมเซอร>วิส จํากัด มส.
3,600 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ0งหนี้ที่ 0707621100131-1
ลงวันที่  18/11/2562

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

นายสุข  อุปคํา
4,400 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 3/2563
ลงวันที่  2/12/2562

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

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ
4,100 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 4/2563
ลงวันที่  2/12/2562

9 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 10,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร>วิส จํากัด มส.
10,000 บาท

บ.สุขุมเซอร>วิส จํากัด มส.
10,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/2563
ลงวันที่  29/11/2562

10 ค�าวัสดุการเกษตร 2,923.00              2,923.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทธัมมาทรัพย>เจริญ จํากัด
2,923 บาท

บริษัทธัมมาทรัพย>เจริญ จํากัด
2,923 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2563
ลงวันที่  29/11/2562

11 ค�าวัสดุไฟฟBาและวิทยุ 4,925.00              4,925.00           เฉพาะเจาะจง ร0านคลังเจริญ
4,925 บาท

ร0านคลังเจริญ
4,925 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2563
ลงวันที่  29/11/2562

12 ซ�อมเครื่องปรับอากาศ 4,640.00              4,640.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยอิเลคทริค 2002
4,640 บาท

หจก.ชัยอิเลคทริค 2002
4,640 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 7/2563
ลงวันที่  29/11/2562

13 ซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร> 2,690.00              2,690.00           เฉพาะเจาะจง ร0าน พ.พาณิชย>
2,690 บาท

ร0าน พ.พาณิชย>
2,690 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 8/2563
ลงวันที่  29/11/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน3วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม3ฮ3องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู เสนอราคา ผู ได รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ าง โดยสรุป หรือข อตกลงในการซื้อหรือจ าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562
(ชื่อหน3วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม3ฮ3องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง

14 จ0างเหมาบริการทําตรายาง 2,290.00              2,290.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล�
2,290 บาท

หจก.อุดมอะไหล�
2,290 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 9/2563
ลงวันที่  29/11/2562

15 ซ�อมบํารุงรถยนต> กข-2388 มส. 3,530.00              3,530.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต>
3,530 บาท

หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต>
3,530 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 10/2563
ลงวันที่  29/11/2562

16 จ0างบริการยามรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ก�อนสุวรรณ
18,000 บาท

นายมงคล  ก�อนสุวรรณ
18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 11/2563
ลงวันที่  29/11/2562


