
แบบ สขร. 1

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

1 บันทึกข	อมูลราชการ 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวสายสมอน  ธีรเมธากุล /
28,000 บาท

นางสาวสายสมอน  ธีรเมธากุล /
28,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 28/2563
ลงวันที่ 1/6/2563

2 บริการงานตกแต2งดูแลภูมิทัศน5 28,000.00             28,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานวย  สงวนสิทธิ์ /
28,000 บาท

นายอํานวย  สงวนสิทธิ์ /
28,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 29/2563
ลงวันที่ 5/6/2563

3 ค2าวัสดุสํานักงาน 3,000.00               3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว2นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด /
3,000 บาท

บริษัทเซเว2นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด /
3,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อที่ 14/2563
ลงวันที่ 26/6/2563

4 ค2าจ	างทําป>ายไวนิล 800.00                 800.00             เฉพาะเจาะจง ร	านป?@ดดีไซน5 /
800 บาท

ร	านป?@ดดีไซน5 /
800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 30/2563
ลงวันที่ 26/6/2563

5 จ	างบริการงานตกแต2งส2วนหย2อม 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /
 21,000 บาท

นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /
 21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 33/2563
ลงวันที่ 29/6/2563

6 บันทึกข	อมูลราชการ 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต5พิชชา  โชติชีวภูมิ /
21,000 บาท

น.ส.กานต5พิชชา  โชติชีวภูมิ /
21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 31/2563
ลงวันที่ 29/6/2563

7 จ	างบริการให	อาหารพ2อแม2พันธุ5ปลา 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเหลิน  คีรีอร2ามรัศมี /
18,000 บาท

นางเหลิน  คีรีอร2ามรัศมี /
18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 32/2563
ลงวันที่ 29/6/2563

8 ค2าน้ําดื่ม 2,638.00               2,638.00           เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /
2,638 บาท

หสม.น้ําดื่ม /
2,638 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส2งของเล2มที่ 36 เลขที่ 35
ลงวันที่ 13/7/2563

9 ค2าวัสดุไฟฟ>าและวิทยุ 2,875.00               2,875.00           เฉพาะเจาะจง ร	านคลังเจริญ /
2,875 บาท

ร	านคลังเจริญ /
2,875 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อที่ 15/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

10 ค2าจ	างเหมาทําตรายาง 1,560.00               1,560.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทจองคํา จํากัด /
1,560 บาท

บริษัทจองคํา จํากัด /
1,560 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 34/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

11 ค2าวัสดุการเกษตร 45,520.00             45,520.00         เฉพาะเจาะจง ห	างหุ	นส2วนจํากัด เสรีภาพการเกษตร /
45,520 บาท

ห	างหุ	นส2วนจํากัด เสรีภาพการเกษตร /
45,520 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อที่ 16/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

12 ค2าจ	างทําป>ายไวนิล 800.00                 800.00             เฉพาะเจาะจง ร	านป?@ดดีไซน5 /
800 บาท

ร	านป?@ดดีไซน5 /
800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ	างที่ 35/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

13 ค2าวัสดุสํานักงาน 1,250.00               1,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว2นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด /
1,250 บาท

บริษัทเซเว2นโปรอินเตอร5เทรด จํากัด /
1,250 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อที่ 17/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

14 จ	างซ2อมแซมครุภัณฑ5ยานพาหนะ
และขนส2ง

12,000.00             12,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทย5ชนะยนต5 /
12,000 บาท

หจก.ชาญยุทย5ชนะยนต5 /
12,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 30/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

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

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 กรกฎาคม  2563
(ชื่อหน3วยงาน)..ศูนย5วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว5น้ําจืดแม3ฮ3องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง

15 จ	างซ2อมแซมครุภัณฑ5ยานพาหนะ
และขนส2ง

21,200.00             21,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เฟ?องทองอะไหล2ยนต5 /
21,200 บาท

หจก.เฟ?องทองอะไหล2ยนต5 /
21,200 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 31/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

16 ค2าวัสดุการเกษตร 17,890.00             17,890.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
17,890 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
17,890 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 32/2563
ลงวันที่ 13/7/2563

17 ค2าวัสดุเชื้อเพลิงและหล2อลื่น 15,160.00             15,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร5วิส จํากัด มส. /
15,160 บาท

บริษัทสุขุมเซอร5วิส จํากัด มส. /
15,160 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ	งหนี้เลขที่ 0707630700091-1
ลงวันที่ 15/7/2563

18 ค2าวัสดุการเกษตร 12,760.00             12,760.00         เฉพาะเจาะจง ร	านปราโมทย5 /
12,760 บาท

ร	านปราโมทย5 /
12,760 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 33/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

19 ค2าวัสดุวิทยาศาสตร5และการแพทย5 6,450.00               6,450.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล2 /
6,450 บาท

หจก.อุดมอะไหล2 /
6,450 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 34/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

20 ค2าวัสดุวัสดุคอมพิวเตอร5และ
สํานักงาน

18,101.00             18,101.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว2นโปรอินเตอร5เทรค จํากัด  /
18,101 บาท

บริษัท เซเว2นโปรอินเตอร5เทรค จํากัด  /
18,101 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 35/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

21 จ	างซ2อมแซมครุภัณฑ5ยานพาหนะ
และขนส2ง

7,490.00               7,490.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟ?องทองอะไหล2ยนต5 /
7,490 บาท

หจก.เฟ?องทองอะไหล2ยนต5 /
7,490 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 36/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

22 ค2าวัสดุก2อสร	าง 16,385.00             16,385.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค	าวัสดุก2อสร	าง  /
16,385 บาท

หจก.ธเนศค	าวัสดุก2อสร	าง  /
16,385 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 37/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

23 ค2าจ	างทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร2 10,890.00             10,890.00         เฉพาะเจาะจง ร	านปJ@ดดีใซน5 /
10,890 บาท

ร	านปJ@ดดีใซน5 /
10,890 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 38/2563
ลงวันที่ 31/7/2563

24 ค2าวัสดุการเกษตร 8,655.00               8,655.00           เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรอะไหล2 /
8,655 บาท

หจก.มิตรอะไหล2 /
8,655 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ	างเลขที่ 39/2563
ลงวันที่ 31/7/2563


