
แบบ สขร. 1

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

1 จ�างบริการงานรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ก�อนสุวรรณ  /
 18,000 บาท

นายมงคล  ก�อนสุวรรณ  /
 18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 18/2563
ลงวันที่ 3/2/2563

2 ค�าวัสดุสํานักงาน (น้ําดื่ม) 4,234.00               4,234.00           เฉพาะเจาะจง ห�างหุ�นส�วนสามัญบัวตอง  
/ 4,234 บาท

ห�างหุ�นส�วนสามัญบัวตอง  
/ 4,234 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเล�มที่ 36 เลขที่ 20,22
ลงวันที่ 10/3/2563

3 ค�าส�งตัวอย�างสัตว7น้ํา 130.00                 130.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามเฟ9สท7เอ็กซเพรสคาร7โก�  /
 130 บาท

บริษัทสยามเฟ9สท7เอ็กซเพรสคาร7โก�  /
 130 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบรับส�งพัสดุภัณฑ7เลขที่ 90-0429/30
ลงวันที่ 12/12/2562

4 ค�าส�งตัวอย�างสัตว7น้ํา 80.00                   80.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามเฟ9สท7เอ็กซเพรสคาร7โก�  /
 80 บาท

บริษัทสยามเฟ9สท7เอ็กซเพรสคาร7โก�  /
 80 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบรับส�งพัสดุภัณฑ7เลขที่ 90-9744
ลงวันที่ 16/1/2563

5 ค�าส�งตัวอย�างสัตว7น้ํา 80.00                   80.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  / 
80 บาท

บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  / 
80 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

Tag ID.CG5381827
ลงวันที่ 12/12/2562

6 ค�าส�งตัวอย�างสัตว7น้ํา 80.00                   80.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  /
 80 บาท

บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  /
 80 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

Tag ID.CG5425697
ลงวันที่ 16/1/2563

7 ค�าส�งตัวอย�างสัตว7น้ํา 150.00                 150.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  /
 150 บาท

บริษัทชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม� จํากัด  /
 150 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

Tag ID.CG5464994
ลงวันที่ 18/2/2563

8 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 7,340.00               7,340.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร7วิส จํากัด มส.  /
 7,340 บาท

บริษัทสุขุมเซอร7วิส จํากัด มส.  /
 7,340 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

0707630300170-1
ลงวันที่ 16/3/2563

9 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร7และการแพทย7 1,900.00               1,900.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล�  /
 1,900 บาท

หจก.อุดมอะไหล�  /
 1,900 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2563
ลงวันที่ 24/3/2563

10 ซ�อมเครื่องคอมพิวเตอร7 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร�าน พ.พาณิชย7  /
 2,500 บาท

ร�าน พ.พาณิชย7  /
 2,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 20/2563
ลงวันที่ 20/3/2563

11 ค�าจ�างเหมาซ�อมแซมบํารุง
ยานพาหนะและขนส�ง  ทะเบียน 
บก-2437 มส

25,000.00             25,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทธชนะยนต7 / 
25,000 บาท

หจก.ชาญยุทธชนะยนต7 / 
25,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 10/2563
ลงวันที่ 20/3/2563

12 ค�าจ�างเหมาซ�อมแซมบํารุง
ยานพาหนะและขนส�ง  ทะเบียน 
กข-658 มส

25,010.00             25,010.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทธชนะยนต7 / 
25,010 บาท

หจก.ชาญยุทธชนะยนต7 / 
25,010 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 20/3/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน มีนาคม 2563
(ชื่อหน2วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม2ฮ2องสอน...

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 มีนาคม 2563
(ชื่อหน2วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม2ฮ2องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง

13 ค�าวัสดุการเกษตร 46,900.00             46,900.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
46,900 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร / 
46,900 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 12/2563
ลงวันที่ 23/3/2563

14 จ�างบริการซ�อมรถยนต7 กข-2388 มส. 3,031.85               3,031.85           เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต�าล�านนา จํากัด  /
 3,031.85 บาท

บ.โตโยต�าล�านนา จํากัด  /
 3,031.85 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ�างเลขที่ 21/2563
ลงวันที่ 24/3/2563

15 ค�าวัสดุสํานักงาน 2,016.00               2,016.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร7เทรด จํากัด  /
 2,016 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร7เทรด จํากัด  /
 2,016 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2563
ลงวันที่ 24/3/2563


