
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 1,828.00               1,828.00           เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /
1,828 บาท

หสม.น้ําดื่ม /
1,828 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

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

2 ค�าน้ําดื่ม 1,634.00               1,634.00           เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /
1,634 บาท

หสม.น้ําดื่ม /
1,634 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเล�มที่ 36 เลขที่ 23
ลงวันที่ 3/4/2563

3 จ0างบริการงานรักษาความปลอดภัย 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ก�อนสุวรรณ /
18,000 บาท

นายมงคล  ก�อนสุวรรณ /
18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ0างเลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 1/5/2563

4 ค�าน้ําดื่ม 1,512.00               1,512.00           เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /
1,512 บาท

หสม.น้ําดื่ม /
1,512 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเล�มที่ 36 เลขที่ 28
ลงวันที่ 8/5/2563

5 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 7,180.00               7,180.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร8วิส จํากัด มส. /
7,180 บาท

บริษัทสุขุมเซอร8วิส จํากัด มส. /
7,180 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

บแจ0งหนี้เลขที่ 0707630600031-1
ลงวันที่ 1/6/2563

6 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร8และการแพทย8 3,665.00               3,665.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
3,665 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
3,665 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

7 ค�าวัสดุยานพาหนะและขนส�ง 2,150.00               2,150.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /
2,150 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /
2,150 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

8 ค�าวัสดุการเกษตร 19,140.00             19,140.00         เฉพาะเจาะจง ร0านปราโมทย8การค0า /
19,140 บาท

ร0านปราโมทย8การค0า /
19,140 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 16/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

9 ค�าวัสดุการเกษตร 6,533.00               6,533.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัมมาทรัพย8เจริญ จํากัด /
6,533 บาท

บริษัท ธัมมาทรัพย8เจริญ จํากัด /
6,533 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 17/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

10 ค�าจ0างซ�อมแซมบํารังรักษาครุภัณฑ8
การเกษตรและครุภัณฑ8ไฟฟAาและวิทยุ

14,660.00             14,660.00         เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรอะไหล� /
14,660 บาท

หจก.มิตรอะไหล� /
14,660 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 18/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

11 จ0างซ�อมแซมครุภัณฑ8ยานพาหนะ
และขนส�ง

5,395.00               5,395.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทย8ชนะยนต8 /
5,395 บาท

หจก.ชาญยุทย8ชนะยนต8 /
5,395 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 19/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

12 จ0างซ�อมแซมครุภัณฑ8ยานพาหนะ
และขนส�ง

12,199.61             12,199.61         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต0า ล0านนา จํากัด /
12,199.61 บาท

บริษัท โตโยต0า ล0านนา จํากัด /
12,199.61 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 20/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

13 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร8และการแพทย8 16,150.00             16,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
16,150 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
16,150 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 21/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

14 ค�าวัสดุการเกษตร 7,600.00               7,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
7,600 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
7,600 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 22/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน มิถุนายน  2563
(ชื่อหน3วยงาน)..ศูนย5วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว5น้ําจืดแม3ฮ3องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



แบบ สขร. 1
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แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน มิถุนายน  2563
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ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง

15 ค�าวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร8

13,896.00             13,896.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร8เทรค จํากัด /
13,896 บาท

บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร8เทรค จํากัด /
13,896 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 23/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

16 ค�าวัสดุงานบ0านงานครัว และวัสดุ
ยานพาหนะและขนส�ง

8,810.00               8,810.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /
8,810 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /
8,810 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 24/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

17 ค�าวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ0าน
งานครัว

36,400.00             36,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรอะไหล� /
36,400 บาท

หจก.มิตรอะไหล� /
36,400 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 25/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

18 ค�าวัสดุกาเกษตรและวัสดุ
วิทยาศาสตร8และการแพทย8

49,530.00             49,530.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
49,530 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
49,530 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 26/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

19 ค�าวัสดุก�อสร0าง 33,260.00             33,260.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค0าวัสดุก�อสร0าง  /
33,260 บาท

หจก.ธเนศค0าวัสดุก�อสร0าง  /
33,260 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 27/2563
ลงวันที่ 8/6/2563

20 ค�าวัสดุก�อสร0าง 1,140.00               11,040.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค0าวัสดุก�อสร0าง  /
11,040 บาท

หจก.ธเนศค0าวัสดุก�อสร0าง  /
11,040 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 28/2563
ลงวันที่ 22/6/2563

21 ค�าจ0างเหมาซ�อมแซมบ�อดินขนาด 1 
ไร�

6,000.00               6,000.00           เฉพาะเจาะจง นายบุญยง  มณีวัฒนพร /
6,000 บาท

นายบุญยง  มณีวัฒนพร /
6,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ0างเลขที่ 29/2563
ลงวันที่ 22/6/2563

22 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 10,630.00             10,630.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร8วิส จํากัด มส. /
10,630 บาท

บริษัทสุขุมเซอร8วิส จํากัด มส. /
10,630 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ0งหนี้เลขที่ 0707630600118-1
ลงวันที่ 16/6/2563

23 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 900.00                 900.00             เฉพาะเจาะจง สยามฟาร8มแม�ฮ�องสอน /
900 บาท

สยามฟาร8มแม�ฮ�องสอน /
900 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

บิลเงินสดเล�มที่ 024 เลขที่ 1184
ลงวันที่ 19/6/2563

24 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร8และการแพทย8 2,880.00               2,880.00           เฉพาะเจาะจง ร0านรักษ8สะอาด /
2,880 บาท

ร0านรักษ8สะอาด /
2,880 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเล�มที่ 02 เลขที่ 34
ลงวันที่ 22/6/2563


