
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�าวัสดุการเกษตร 1,800.00              1,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จํากัด /
1,800 บาท

บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จํากัด /
1,800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

2 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร$และการแพทย$ 981.00              981.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร$เทรด จํากัด /

981 บาท

บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร$เทรด จํากัด

 /

981 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

3 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร$ 3,160.00           3,160.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร$เทรด จํากัด /

3,160 บาท

บริษัทเซเว�นโปรอินเตอร$เทรด จํากัด

 /

3,160 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

4 จ4างบริการบันทึกข4อมูลทางราชการ 21,000.00          21,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.รัตติกาล  ขันคํา /

21,000 บาท

น.ส.รัตติกาล  ขันคํา /

21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 22/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

5 จ4างบริการงานให4อาหารพ�อแม�พันธุ$ปลา 18,000.00          18,000.00      เฉพาะเจาะจง นางเหลิน  คีรีอร�ามรัศมี /

18,000 บาท

นางเหลิน  คีรีอร�ามรัศมี /

18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 23/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

6 จ4างบริการบันทึกข4อมูลทางราชการ 19,500.00          19,500.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.สุชาวดี  ศิริวิชัย /

19,500 บาท

น.ส.สุชาวดี  ศิริวิชัย /

19,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 24/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

7 จ4างบริการงานทําความสะอาด 18,000.00          18,000.00      เฉพาะเจาะจง น.ส.เรณู  คํามูล /

18,000 บาท

น.ส.เรณู  คํามูล /

18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 25/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

8 จ4างบริการงานตกแต�งภูมิทัศน$ 19,500.00          19,500.00      เฉพาะเจาะจง นายบรรเลง  ทวีชัย /

19,500 บาท

นายบรรเลง  ทวีชัย /

19,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 26/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

9 จ4างบริการงานตกแต�งสวนหย�อม 19,500.00          19,500.00      เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /

19,500 บาท

นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /

19,500 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 27/2562 

ลงวันที่ 1/7/2562

10 ค�าวัสดุการเกษตร 26,100.00          26,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /

26,100 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /

26,100 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2562 

ลงวันที่ 2/7/2562

11 ค�าวัสดุเชื้อเพลิงและหล�อลื่น 10,000.00          10,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร$วิส จํากัด มส. /

10,000 บาท

บริษัทสุขุมเซอร$วิส จํากัด มส. /

10,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ4งหนี้เลขที่ 31357 

ลงวันที่ 2/7/2562

12 ค�าจ4างเหมาทําตรายาง 850.00              850.00          เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /

850 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /

850 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ4างเลขที่ 28/2562 

ลงวันที่ 2/7/2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

(ชื่อหน2วยงาน)..ศูนย4วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว4น้ําจืดแม2ฮ2องสอน...

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ าง
วิธีซื้อหรือจ าง



13 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร$และการแพทย$ 3,420.00           3,420.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /

3,420 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /

3,420 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2562 

ลงวันที่ 2/7/2562

14 ค�าวัสดุงานบ4านงานครัว 2,805.00           2,805.00        เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล� /

2,805 บาท

หจก.อุดมอะไหล� /

2,805 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2562 

ลงวันที่ 2/7/2562

15 ค�าวัสดุงานบ4านงานครัว 6,800.00           6,800.00        เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
6,800 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
6,800 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 39/2562 (PO)

ลงวันที่ 2/7/2562

16 ค�าวัสดุคอมพิวเตอร! 36,960.00         36,960.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
36,960 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
36,960 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 40/2562 (PO)

ลงวันที่ 2/7/2562

17 ค�าวัสดุสํานักงานและค�าวัสดุคอมพิวเตอร$ 10,198.00          10,198.00       เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
10,198 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
10,198 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 41/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/7/2562

18 ค�าวัสดุการเกษตร 40,000.00         40,000.00      เฉพาะเจาะจง บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
40,000 บาท

บ.เซเว�นโปรอินเตอร!เทรด จก.  /
40,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 42/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/7/2562

19 ค�าจ4างซ�อมแซมครุภัณฑ$ยานพาหนะและขนส�ง 35,490.00         35,490.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต$ /

35,490 บาท

หจก.ชาญยุทธ ชนะยนต$ /

35,490 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 43/2562 (PO)

ลงวันที่ 3/7/2562

20 ค�าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 1,000.00           1,000.00        เฉพาะเจาะจง นางบุปผาพรรณ  แซ�ด�าน /

1,000 บาท

นางบุปผาพรรณ  แซ�ด�าน /

1,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเลขที่ 025/1210 

ลงวันที่ 3/7/2562

21 ค�าน้ําดื่ม 1,850.00           1,850.00        เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /

1,850 บาท

หสม.น้ําดื่ม /

1,850 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเลขที่ 39/09 

ลงวันที่ 4/7/2562

22 ค�าวัสดุวิทยาศาสตร!และการแพทย! 77,580.00         77,580.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /

77,580 บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /

77,580 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 44/2562 (PO)

ลงวันที่ 4/7/2562

23 ค�าวัสดุก�อสร6าง 10,312.00          10,312.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค6าวัสดุก�อสร6าง(1994)  /
10,312  บาท

หจก.ธเนศค6าวัสดุก�อสร6าง(1994)  /
10,312  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 45/2562 (PO)

ลงวันที่ 4/7/2562

24 ค�าจ4างซ�อมแซมครุภัณฑ$ยานพาหนะและขนส�ง 38,050.00         38,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยอิเล็กทรอนิกส!  /
38,050 บาท

หจก.ชัยอิเล็กทรอนิกส!  /
38,050 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ4างเลขที่ 46/2562 (PO)

ลงวันที่ 4/7/2562

25 ค�าน้ําดื่ม 1,940.00            1,940.00        เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /

1,940 บาท

หสม.น้ําดื่ม /

1,940 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส�งของเลขที่ 36/11 

ลงวันที่ 31/7/2562


