
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�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร�ออลคอร�เปอเรชั่น จก. /
3,200 บาท

บ.โอเวอร�ออลคอร�เปอเรชั่น จก. /
3,200 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ 16/2562

ลงวันที่ 12/2/2562

2 ค�าวัสดุการเกษตร 2,875.00               2,875.00           เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร�ออลคอร�เปอเรชั่น จก./ 
2,875 บาท

บ.โอเวอร�ออลคอร�เปอเรชั่น จก./ 
2,875 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ 17/2562

ลงวันที่ 12/2/2562

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

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ/ 
4,100 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 11/2562

ลงวันที่ 13/2/2562

4 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 4,360.00               4,360.00           เฉพาะเจาะจง นายสุข  อุปคํา/ 
4,360 บาท

นายสุข  อุปคํา/ 
4,360 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 10/2562

ลงวันที่ 13/2/2562

5 ค�าน้ําดื่ม 2,082.00               2,082.00           เฉพาะเจาะจง หสม.บัวตอง/ 
2,082 บาท

หสม.บัวตอง/ 
2,082 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ�งหนี้เลขที่ 36/2

ลงวันที่ 20/2/2562

6 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 2,400.00               2,400.00           เฉพาะเจาะจง นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ/ 
2,400 บาท

นางวรรณดี  ธีวราวุฒิ/ 
2,400 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสําคัญที่ 12/2562

ลงวันที่ 25/2/2562

7 ค�าส�งตัวอย�างสัตว�น้ํา(เงินทดรองราชการ) 254.00                 254.00             เฉพาะเจาะจง บ.ชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม�/ 
254 บาท

บ.ชัยพัฒนาขนส�งเชียงใหม�/ 
254 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

Tag.ID.CG5012743
ลงวันที่ 25/2/2562

8 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 4,405.80               4,405.80           เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร�วิส จํากัด มส./ 
4,405.80 บาท

บ.สุขุมเซอร�วิส จํากัด มส./ 
4,405.80 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจDงหนี้เลขที่ 0707620200122-1
ลงวันที่ 25/2/2562

9 ค�าวัสดุไฟฟHาและวิทยุ 1,935.00               1,935.00           เฉพาะเจาะจง รDานคลังเจริญ/ 
1,935 บาท

รDานคลังเจริญ/ 
1,935 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ 18/2562
ลงวันที่ 25/2/2562

10 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร� 1,380.00               1,380.00           เฉพาะเจาะจง รDาน พ.พาณิชย�/ 
1,380 บาท

รDาน พ.พาณิชย�/ 
1,380 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ 19/2562
ลงวันที่ 25/2/2562

11 ค�าวัสดุการเกษตรและวัสดุวิทยาศาสตร�และ
การแพทย�

65,540.00             65,540.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
65,540 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
65,540 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 16/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562

12 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร�และวัสดุสํานักงาน 14,079.00             14,079.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร�เทรค 
จํากัด  / 

14,079 บาท

บริษัท เซเว�นโปรอินเตอร�เทรค 
จํากัด  / 

14,079 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 17/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562

13 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 19,600.00             19,600.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
19,600 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
19,600 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 18/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน กุมภาพันธ1 2562

(ชื่อหน5วยงาน)..ศูนย1วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว1น้ําจืดแม5ฮ5องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง วิธีซื้อหรือจ าง



14 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร�และการแพทย� 6,550.00               6,550.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
6,550 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/ 
6,550 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 19/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562

15 ค�าวัสดุก�อสรDาง 47,138.00             47,138.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศคDาวัสดุก�อสรDาง 1992 / 
47,138 บาท

หจก.ธเนศคDาวัสดุก�อสรDาง 1992 / 
47,138 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 20/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562

16 ค�าจDางซ�อมครุภัณฑ�ยานพาหนะและขนส�ง 7,660.00               7,660.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟLองทองอะไหล�ยนต� / 
7,660 บาท

หจก.เฟLองทองอะไหล�ยนต� / 
7,660 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ�างเลขที่ 21/2562 (PO)

ลงวันที่ 25/2/2562


