
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

1 วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 6 รำยกำร 8,849.97 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 36/2562 ลงวันที ่3 ธันวำคม 2561  
2 วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 8 รำยกำร 2,411.78 2,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 37/2562 ลงวันที ่3 ธันวำคม 2561 
3 วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 2 รำยกำร 502.90           800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีรำชำมงคลชัย จ ำกัด บริษัท ศรีรำชำมงคลชัย จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 38/2562 ลงวันที ่3 ธันวำคม 2561 
4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  จ ำนวน 1 รำยกำร 11,624.00      12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ำกัด บริษัท ชลสินปโิตรเล่ียม จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 39/2562 ลงวันที ่3 ธันวำคม 2561 
5 วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 2 รำยกำร 560.00 600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด บริษัท ศิรำนันท ์(1995) จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 40/2562 ลงวันที ่4 ธันวำคม 2561 
6 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 29,220.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศกำรเกษตร จ ำกัด บริษัท วีระมำศกำรเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 41/2562 ลงวันที ่6 ธันวำคม 2561 
7 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ จ ำนวน 1 รำยกำร 5,350.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท พร้ินต้ิง 108 จ ำกัด บริษัท พร้ินต้ิง 108 จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 42/2562 ลงวันที ่11 ธันวำคม 2561 
8 วัสดุวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 2 รำยกำร 3,100.00 3,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 43/2562 ลงวันที ่12 ธันวำคม 2561 
9 วัสดุส ำนักงำน  จ ำนวน 1 รำยกำร 4,600.00        4,900.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 44/2562 ลงวันที ่12 ธันวำคม 2561 
10 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 5 รำยกำร 26,650.00      27,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 45/2562 ลงวันที ่12 ธันวำคม 2561 
11 วัสดุวิทยำศำสตร์  จ ำนวน 5 รำยกำร 15,951.56      16,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ จ ำกัด บริษัท เอสเอ็นพไีซแอนติฟคิ จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 46/2562 ลงวันที ่13 ธันวำคม 2561 
12 วัสดุก่อสร้ำง  จ ำนวน 3 รำยกำร 3,723.60        4,000.00 เฉพำะเจำะจง หกจ.เสง่ียมพรพำณิชย์ จ ำกัด หกจ.เสง่ียมพรพำณิชย์ จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 47/2562 ลงวันที ่15 ธันวำคม 2561 
13 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 3,700.00        3,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนศรีรสัสด์ิพำฌิชย์ ร้ำนศรีรสัสด์ิพำฌิชย์ เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 48/2562 ลงวันที ่17 ธันวำคม 2561 
14 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00        9,900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 49/2562 ลงวันที ่19 ธันวำคม 2561 
15 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 1 รำยกำร 5,778.00        5,800.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีรำชำโลหะ จ ำกัด บริษัท ศรีรำชำโลหะ จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 50/2562 ลงวันที ่19 ธันวำคม 2561  
16 วัสดุกำรเกษตร  จ ำนวน 2 รำยกำร 9,900.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด เปน็ไปตำมคุณสมบติัทีก่ ำหนดและไม่เกินวงเงินงบประมำณ ใบส่ังซ้ือ 51/2562 ลงวันที ่19 ธันวำคม 2561 

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม...2561..............
(ช่ือหน่วยงำน)......ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดเขต7 (ชลบุร)ี..........................................
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