
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

เมษายน 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0165,ศธ.0590.14(2)/606 ลงวันที่ 17/5/2561 17/5/2561 17/5/2561 17 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

พฤษภาคม 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0182,ศธ.0590.14(2)/672 ลงวันที่ 6/6/2561 6/6/2561 6/6/2561 6 มิถุนายน 2561 มิถุนายน

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

มถิุนายน 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0208,ศธ.0590.14(2)/865 ลงวันที่ 2/7/2561 2/7/2561 2/7/2561 2 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

กรกฎาคม 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0222,ศธ.0590.14(2)/978 ลงวันที่ 1/8/2561 1/8/2561 1/8/2561 1 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

สงิหาคม 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0297,ศธ.0590.14(2)/1263 ลงวันที่ 3/9/2561 3/9/2561 3/9/2561 3 กนัยายน 2561 กนัยายน

คา่จา้งลูกจา้งชัว่คราวรายวัน ตัง้แตเ่ดอืน 

กันยายน 2561
7,800.00 7,800.00 นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ นายอนนัตสนิ นาเมอืงรักษ์ 61201PE0312,ศธ.0590.14(2)/1332 ลงวันที่ 28/9/2561 28/9/2561 28/9/2561 28 กนัยายน 2561 กนัยายน

จัดซื้อของที่ระลกึ 2,692.00 2,692.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0028 ศธ.0590.14(2)/1207 ลงวันที่ 8/12/2560 8/12/2560 8/12/2560 8 ธันวาคม 2560 ธันวาคม

จัดซื้อของที่ระลกึ 1,800.00 1,800.00 นายไผ่แดง  ขวัญใจ นายไผ่แดง  ขวัญใจ นายไผ่แดง  ขวัญใจ 61201PE0104 ศธ.0590.14(4)/327 ลงวันที่ 15/3/2561 15/3/2561 15/3/2561 15 มีนาคม 2561 มีนาคม

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์ 

(ประจ าเดอืน ตุลาคม 2560 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PE0013 ศธ.0590.14(2)/1062 ลงวันที่ 3/11/2560 3/11/2560 3/11/2560 3 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2560 จ านวน 1 

เคร่ือง)

3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0012 ศธ.0590.14(2)/2068 ลงวันที่ 7/12/2560 7/12/2560 7/12/2560 7 ธันวาคม 2560 ธันวาคม

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2560 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0014 ศธ.0590.14(2)/018 ลงวันที่ 9/1/2561 9/1/2561 9/1/2561 9 มกราคม 2561 มกราคม

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน มกราคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0016 ศธ.0590.14(2)/110 ลงวันที่ 5/2/2561 5/2/2561 5/2/2561 5 กมุภาพนัธ์ 2561 กมุภาพนัธ์

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน กุมภาพันธ ์2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0019 ศธ.0590.14(2)/251 ลงวันที่ 6/3/2561 6/3/2561 6/3/2561 6 มีนาคม 2561 มีนาคม

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน มนีาคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0022 ศธ.0590.14(2)/351 ลงวันที่ 2/4/2561 2/4/2561 2/4/2561 2 เมษายน 2561 เมษายน

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน เมษายน 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0026 ศธ.0590.14(2)/566 ลงวันที่ 9/5/2561 9/5/2561 9/5/2561 9 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน พฤษภาคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0030 ศธ.0590.14(2)/651 ลงวันที่ 1/6/2561 1/6/2561 1/6/2561 1 มิถุนายน 2561 มิถุนายน

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน มถิุนายน 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0034 ศธ.0590.14(2)/859 ลงวันที่ 29/6/2561 29/6/2561 29/6/2561 29 มิถุนายน 2561 มิถุนายน

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน กรกฎาคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0036 ศธ.0590.14(2)/782  ลงวันที่ 2/8/2561 2/8/2561 2/8/2561 2 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืน สงิหาคม 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0042 ศธ.0590.14(2)/1225 ลงวันที่ 27/8/2561 27/8/2561 27/8/2561 27 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

คา่เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร/คา่เชา่เคร่ืองพมิพ ์  

(ประจ าเดอืนกันยายน 2561 จ านวน 1 เคร่ือง)
3,500.00 3,500.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0046 ศธ.0590.14(2)/1330 ลงวันที่ 28/9/2561 28/9/2561 28/9/2561 28 กนัยายน 2561 กนัยายน

คา่ใชจ้า่ยการสนับสนุนท าวจิัยระดับ ป.ตรี และ 

ป.โท
20,000.00 20,000.00 ดร.ภาวนิ ีจันทร์วจิติร ดร.ภาวนิ ีจันทร์วจิติร ดร.ภาวนิ ีจันทร์วจิติร 61201PO0085 ศธ.0590.14(2)/1103 ลงวันที่ 15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยการสนับสนุนท าวจิัยระดับ ป.ตรี และ 

ป.โท
28,500.00 28,500.00 ผศ.กฤตภาค บรูณวทิย์ ผศ.กฤตภาค บรูณวทิย์ ผศ.กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PO0114 ศธ.0590.14(2)/1151 ลงวันที่ 19/8/2561 19/8/2561 19/8/2561 19 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยการสนับสนุนท าวจิัยระดับ ป.ตรี และ 

ป.โท
14,200.00 14,200.00 อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ 61201PE0245 ศธ.0590.14(2)/1117 ลงวันที่ 15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยการสนับสนุนท าวจิัยระดับ ป.ตรี และ 

ป.โท
10,800.00 10,800.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PO0092 ลงวันที่ 14/8/2561 14/8/2561 14/8/2561 14 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยการสนับสนุนท าวจิัยระดับ ป.ตรี และ 

ป.โท
24,000.00 24,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0118 ศธ.0590.14(2)/1074 ลงวันที่ 19/8/2561 19/8/2561 19/8/2561 19 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 8,000.00 8,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PE0042 ศธ.0590.14(2)/1098.1 ลงวันที่ 22/11/2560 22/11/2560 22/11/2560 22 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ 61201PE0058 ศธ.0590.14(2)/1066 ลงวันที่ 9/11/2560 9/11/2560 9/11/2560 9 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 4,000.00 4,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PE0061 ศธ.0590.14(2)/1064 ลงวันที่ 7/11/2560 7/11/2560 7/11/2560 7 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 8,000.00 8,000.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PE0063 ศธ.0590.14(2)/1096.1 ลงวันที่ 22/11/2560 22/11/2560 22/11/2560 22 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ 61201PE0059 ศธ.0590.14(2)/2004 ลงวันที่ 24/11/2560 24/11/2560 24/11/2560 24 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ 61201PE0071 ศธ.0590.14(2)/1091 ลงวันที่ 21/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 21 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ 61201PE0070 ศธ.0590.14(2)/1092.1 ลงวันที่ 21/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 21 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 นายสตัวแพทย์สมชาต ิ ธนะ นายสตัวแพทย์สมชาต ิ ธนะ นายสตัวแพทย์สมชาต ิ ธนะ 61201PE0141 ศธ.0590.14(2)/460 ลงวันที่ 1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PO0046 ศธ.0590.14(2)/520 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์สภุัค มหทัธนพรรค อาจารย์สภุัค มหทัธนพรรค อาจารย์สภุัค มหทัธนพรรค 61201PO0038 ศธ.0590.14(2)/467 ลงวันที่ 2/5/2561 2/5/2561 2/5/2561 2 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PE0160 ศธ.0590.14(2)/523 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PE0162 ศธ.0590.14(2)/531 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PE0163 ศธ.0590.14(2)/521 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0041 ศธ.0590.14(2)/459 ลงวันที่ 1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วัชระ แลนอ้ย อาจารย์วัชระ แลนอ้ย อาจารย์วัชระ แลนอ้ย 61201PO0042 ศธ.0590.14(2)/461 ลงวันที่ 1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 1,800.00 1,800.00 อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู 61201PO00058 ศธ.0590.14(2)/514 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PE0173 ศธ.0590.14(2)/527 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจาย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจาย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 61201PO0052 ศธ.0590.14(2)/540 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจาย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจาย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 61201PO0055 ศธ.0590.14(2)/526 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ 61201PO0056 ศธ.0590.14(2)/530 ลงวันที่ 4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0109 ศธ.0590.14(2)/1142.1 ลงวันที่ 18/8/2561 18/8/2561 18/8/2561 18 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0110 ศธ.0590.14(2)/1143.1 ลงวันที่ 18/8/2561 18/8/2561 18/8/2561 18 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 12,000.00 12,000.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PO0093 ศธ.0590.14(2)/ ลงวันที่ 14/8/2561 14/8/2561 14/8/2561 14 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ 61201PE0258 ศธ.0590.14(2)/1108 ลงวันที่ 15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PE0256 ศธ.0590.14(2)/1101 ลงวันที่ 15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา 61201PO0130 ศธ.0590.14(2)/1128 ลงวันที่ 15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์โชค โสรัจกลุ อาจารย์โชค โสรัจกลุ อาจารย์โชค โสรัจกลุ 61201PO0122 ศธ.0590.14(2)/1188 ลงวันที่ 20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 1,910.00 1,910.00 อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา 61201PO0048 ศธ.0590.14(2)/481 ลงวันที่ 3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 2,000.00 2,000.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0131 ศธ.0590.14(2)/1141.1 ลงวันที่ 27/8/2561 27/8/2561 27/8/2561 27 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 8,225.00 8,225.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PO0132 ศธ.0590.14(2)/1227 ลงวันที่ 27/8/2561 27/8/2561 27/8/2561 27 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 8,243.00 8,243.00 อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ 61201PE0289 ศธ.0590.14(2)/1243  ลงวันที่ 29/8/2561 29/8/2561 29/8/2561 29 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดการศกึษาระดับบณัฑติศกึษา 8,240.00 8,240.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0134 ศธ.0590.14(2)/1242 ลงวันที่ 29/8/2561 29/8/2561 29/8/2561 29 สิงหาคม 2561 สิงหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการจัดท ารายงานประจ าปี 5,000.00 5,000.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริหาร ร้านเอ็น เอส บริหาร 61201PS0043 ศธ.0590.14(2)/1240 ลงวันที ่29/8/2561 29/8/2561 29/8/2561 29 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิคณุภาพระดับ

คณะ/หลักสูตร
65,000.00 65,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PA0001 ศธ.0590.14(4)/999 ลงวันที ่10/10/2560 10/10/2560 10/10/2560 10 ตลุาคม 2560 ตลุาคม

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิคณุภาพระดับ

คณะ/หลักสูตร
30,000.00 30,000.00 นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ 61201PA0022 ศธ.0590.14(4)682 ลงวันที ่9/7/2561 9/7/2561 9/7/2561 9 กรกฏาคม 2561 กรกฏาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

คา่ใชจ้า่ยในการตรวจประเมนิคณุภาพระดับ

คณะ/หลักสูตร
53,000.00 53,000.00 นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ นางกรวกิา ดวงปญัญารัตน์ 61201PA0031 ศธ.0590.14(4)/886 ลงวันที ่3/9/2561 3/9/2561 3/9/2561 3 กนัยายน 2561 กนัยายน

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธแ์ละวเิทศสัมพันธ์ 7,000.00 7,000.00 ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ 61201PS0021 ศธ.0590.14(2)/332 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

คา่ใชจ้า่ยในการประชาสัมพันธแ์ละวเิทศสัมพันธ์ 35,000.00 35,000.00 ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ ร้านนครนวิสก์ารพมิพ์ 61201PS0038 ศธ.0590.14(2)/985 ลงวันที ่2/8/2561 2/8/2561 2/8/2561 2 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

จัดซื้อน้ ามนัแกส๊โซฮอลแ์ละสารก าจัดหอย 440.00 440.00 นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ 61201PE0003 ศธ.0590.14(2)/1032 ลงวันที ่16/10/2560 16/10/2560 16/10/2560 16 ตลุาคม 2560 ตลุาคม

จัดซื้อน้ ามนัและปลั๊กไฟ 499.00 499.00 นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ 61201PE0014 ศธ.0590.14(2)/1061 ลงวันที ่3/11/2560 3/11/2560 3/11/2560 3 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

รับรองผู้ปกครองบณัฑติ 2,500.00 2,500.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0074 ศธ.0590.14(2)/042 ลงวันที ่9/1/2561 9/1/2561 9/1/2561 9 มกราคม 2561 มกราคม

จัดซื้อหญา้นวลนอ้ย 160.00 160.00 นายชัยวัฒน ์จตินารี นายชัยวัฒน ์จตินารี นายชัยวัฒน ์จตินารี 61201PE0075 ศธ.0590.14(2)/026 ลงวันที ่11/2/2561 11/2/2561 11/2/2561 11 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

ปา้ยไวนลิแสดงความยินดี 2,500.00 2,500.00 ร้านพซึึม่ดไีซน์ ร้านพซึึม่ดไีซน์ ร้านพซึึม่ดไีซน์ 61201PS0018 ศธ.0590.14(2)/028 11/1/2561 11/1/2561 11 มกราคม 2561 มกราคม

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิ 789.00 789.00 ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ 61201PS0017 ศธ.0590.14(2)/114 ลงวันที ่5/2/2561 5/2/2561 5/2/2561 5 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

จัดซื้อสายโทรศัพท์ 540.00 540.00 นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ 61201PO0012 ศธ.0590.14(2)/218 ลงวันที ่2/7/2561 2/7/2561 2/7/2561 2 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิ เดอืน กุมภาพันธ ์2561 676.00 676.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ 61201PS0020 ศธ.0590.14(2)/260 ลงวันที ่8/3/2561 8/3/2561 8/3/2561 8 มนีาคม 2561 มนีาคม

ซื้อกุญแจมาสเตอร์คย์ี 580.00 580.00 นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ 61201PE0169 ศธ.0590.14(2)/263 ลงวันที ่8/3/2561 8/3/2561 8/3/2561 8 มนีาคม 2561 มนีาคม

คา่ถา่ยเอกสารหลักสูตรปรับปรุง 2560 3,154.00 3,154.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0025 ศธ.0590.14(2)/577 ลงวันที ่10/5/2561 10/5/2561 10/5/2561 10 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่จัดจา้งท าพวงมาลา 1,000.00 1,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0129 ศธ.0590.14(2)/410 ลงวันที ่24/4/2561 24/4/2561 24/4/2561 24 เมษายน 2561 เมษายน

พวงหรีดงานศพบดิา อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 1,000.00 1,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0159 ศธ.0590.14(2)/493 ลงวันที ่2/5/2561 2/5/2561 2/5/2561 2 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิเดอืน เมษายน 2561 650.00 650.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ  61201PS0027 ศธ.0590.14(2)/585 ลงวันที ่11/5/2561 11/5/2561 11/5/2561 11 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิเดอืน พฤษภาคม 2561 818.00 818.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0031 ศธ.0590.14(2)/653 ลงวันที ่1/6/2561 1/6/2561 1/6/2561 1 มถินุายน 2561 มถินุายน

คา่ถา่ยเอกสารหลักสูตร วท.ม.เทคโนโลยีชวีภาพ 630.00 630.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0032 ศธ.0590.14(2)/794 ลงวันที ่15/6/2561 15/6/2561 15/6/2561 15 มถินุายน 2561 มถินุายน

คา่ถา่ยเอกสารหลักสูตร วท.ม.วทิยาศาสตร์

การเกษตร
755.00 755.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0033 ศธ.0590.14(2)/795 ลงวันที ่15/6/2561 15/6/2561 15/6/2561 15 มถินุายน 2561 มถินุายน

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิเดอืน มถิุนายน 2561 838.00 838.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0035 ศธ.0590.14(2)/872 ลงวันที ่3/7/2561 3/7/2561 3/7/2561 3 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิเดอืน กรกฏาคม 2561 221.00 221.00 ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ ร้านเอ็น เอส บริการ 61201PS0037 ศธ.0590.14(2)/990 ลงวันที ่2/8/2561 2/8/2561 2/8/2561 2 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

พวงหรีดงานศพบดิา อาจารย์ธนาพร บญุมี 1,000.00 1,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0237 ศธ.0590.14(2)/915 ลงวันที ่14/8/2561 14/8/2561 14/8/2561 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

คา่ท าวจิัย ป.โท 2,400.00 2,400.00 อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ 61201PO0100 ศธ.0590.14(2)/1106 ลงวันที ่18/82561 18/8/2561 18/8/2561 18 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

คา่ท าวจิัย ป.ตรี 1,000.00 1,000.00 อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ 61201PE0251 ศธ.0590.14(2)/1102 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว 18,400.00 18,400.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย 61201PO0128 ศธ.0590.14(2)/1166 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

จัดซื้อสารเคมี 18,140.00 18,140.00 บริษทัยูเนีย่นซายน์ บริษทัยูเนีย่นซายน์ บริษทัยูเนีย่นซายน์ 61201PO0127 ศธ.0590.14(2)/1176 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิ เดอืน สงิหาคม 2561 961.00 961.00 ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ 61201PS0041 ศธ.0590.14(2)/1196 ลงวันที ่21/8/2561 21/8/2561 21/8/2561 21 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

คา่ถา่ยเอกสารสว่นเกนิ เดอืน กันยายน 2561 875.00 875.00 ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ ร้าน เอ็น เอส บริการ 61201PS0047 ศธ.0590.14(2)/1329 ลงวันที ่26/9/2561 26/9/2561 26/9/2561 26 กนัยายน 2561 กนัยายน

คา่น้ ามนัเดอืนกันยายน ระหวา่งวันที่ 17-30 

กันยายน 2561
3,120.00 3,120.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0137 ศธ.0590.14(2)/1331 ลงวันที ่28/9/2561 28/9/2561 28/9/2561 28 กนัยายน 2561 กนัยายน

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม 

Temperature Limiter ตูอ้บ
2,000.00 2,000.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0001 ศธ.0590.14(2)/2052 ลงวันที ่6/12/2561 6/12/2561 6/12/2561 6 ธนัวาคม 2561 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

ระบบไฟฟา้เคร่ืองบดหมู
1,000.00 1,000.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0002 ศธ.0590.14(2)/2053 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

ระบบไฟฟา้ตูอ้บ
1,000.00 1,000.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0003 ศธ.0590.14(2)/2054 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่มไฟฟา้

เคร่ืองแวค๊คัม่
1,000.00 1,000.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0004 ศธ.0590.14(2)/2055 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

ระบบไฟฟา้มนิซิลิเลอร์
1,000.00 1,000.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0005 ศธ.0590.14(2)/2056 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองขยายเสยีง
8,000.00 8,000.00 บริษทัลานนาคอม จ ากดั บริษทัลานนาคอม จ ากดั บริษทัลานนาคอม จ ากดั 61201PS0006 ศธ.0590.14(2)/2059 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม 

Adater Vaccum
535.00 535.00 บริษทั เอสเอ็นพ ีไซเอนตฟิคิ จ ากดั บริษทั เอสเอ็นพ ีไซเอนตฟิคิ จ ากดั บริษทั เอสเอ็นพ ีไซเอนตฟิคิ จ ากดั 61201PS0007 ศธ.0590.14(2)/2058 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองวเิคราะหเ์ย่ือใย
4,494.00 4,494.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั เคแอนดเ์จ เทคโนโลยี จ ากดั หา้งหุน้สว่นจ ากดั เคแอนดเ์จ เทคโนโลยี จ ากดั หา้งหุน้สว่นจ ากดั เคแอนดเ์จ เทคโนโลยี จ ากดั 61201PS0008 ศธ.0590.14(2)/2061 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองลา้งอุปกรณ์อัลตร้าโซนกิ
5,350.00 5,350.00 บริษทั พเีอพเีพาเวอร์จ ากดั บริษทั พเีอพเีพาเวอร์จ ากดั บริษทั พเีอพเีพาเวอร์จ ากดั 61201PS0009 ศธ.0590.14(2)/2062 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

ตูเ้ย็นซนัเดน้
890.00 890.00 บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั บริษทัพะเยาสยามอเีลคโทรนคิ จ ากดั 61201PS0010 ศธ.0590.14(2)/2063 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองวัดคณุภาพน้ า
48,150.00 48,150.00 บริษทั หริกลุ ซายแอนซ ์จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายแอนซ ์จ ากดั บริษทั หริกลุ ซายแอนซ ์จ ากดั 61201PS0011 ศธ.0590.14(2)/2057 ลงวันที ่6/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

บ ารุงรักษารถแทคเตอร์คโูบตา้
3,980.00 3,980.00 บริษทั คูโบตา้พะเยา จ ากดั บริษทั คูโบตา้พะเยา จ ากดั บริษทั คูโบตา้พะเยา จ ากดั 61201PS0015 ศธ.0590.14(2)/2085 ลงวันที ่13/12/2560 13/12/2560 13/12/2560 13 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา   จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองนึ่งฆา่เชื้อระบบอัตโนมตัิ
9,000.00 9,000.00 บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จ ากดั บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จ ากดั บริษทั เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมภีัณฑ ์จ ากดั 61201PS0023 ศธ.0590.14(2)/466 ลงวันที ่2/5/2561 2/5/2561 2/5/2561 2 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่ม

เคร่ืองตัดหญา้
3,000.00 3,000.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั น าไพศาลบริการอุปกรณ์เคมภีัณฑจ์ ากดัหา้งหุน้สว่นจ ากดั น าไพศาลบริการอุปกรณ์เคมภีัณฑจ์ ากดัหา้งหุน้สว่นจ ากดั น าไพศาลบริการอุปกรณ์เคมภีัณฑจ์ ากดั 61201PS0024 ศธ.0590.14(2)/465 ลงวันที ่2/5/2561 2/5/2561 2/5/2561 2 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่มเตา

อบไฟฟา้
6,000.00 6,000.00 นายประวทิย์ แซจ่า๋ว นายประวทิย์ แซจ่า๋ว นายประวทิย์ แซจ่า๋ว 61201PS0028 ศธ.0590.14(2)/564 ลงวันที ่9/5/2561 9/5/2561 9/5/2561 9 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

คา่ซอ่มแซม/ซอ่มบ ารุงรักษา จา้งเหมาซอ่มตูอ้บ

รมควัน
4,540.00 4,540.00 นายประวทิย์ แซจ่า๋ว นายประวทิย์ แซจ่า๋ว นายประวทิย์ แซจ่า๋ว 61201PS0029 ศธ.0590.14(2)/565 ลงวันที ่9/5/2561 9/5/2561 9/5/2561 9 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201328 ประมง 7,300.00 7,300.00 อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ 61201PE0040 ศธ.0590.14(2)/1075.1 ลงวันที ่13/11/2560 13/11/2560 13/11/2560 13 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 205361 วทอ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ 61201PE0044 ศธ.0590.14(2)/1080 ลงวันที ่14/11/2560 14/11/2560 14/11/2560 14 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 

206313,206314,206411,206412,206401 สัตว

ศาสตร์

14,600.00 14,600.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PE0043 ศธ.0590.14(2)/2000 ลงวันที ่23/11/2560 23/11/2560 23/11/2560 23 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203342 เกษตร 1,600.00 1,600.00 อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง 61201PE0055 ศธ.0590.14(2)/1084.1 ลงวันที ่16/11/2560 16/11/2560 16/11/2560 16 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203322 เกษตร 1,000.00 1,000.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PE0056 ศธ.0590.14(2)/1096 ลงวันที ่22/11/2560 22/11/2560 22/11/2560 22 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203431 เกษตร 3,000.00 3,000.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 61201PE0049 ศธ.0590.14(2)/1077.1 ลงวันที ่14/11/2560 14/11/2560 14/11/2560 14 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 201332,201335 ประมง 3,900.00 3,900.00 อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ 61201PE0048 ศธ.0590.14(2)/1081.1 ลงวันที ่15/11/2560 15/11/2560 15/11/2560 15 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 201191 ประมง 1,700.00 1,700.00 อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ 61201PE0041 ศธ.0590.14(2)/1076 ลงวันที ่13/2/2561 13/2/2561 13/2/2561 13 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

วัสดุการศกึษา วชิา 204342 เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ อาจารย์ขรรคช์ัย ดัน๊เมฆ 61201PE0057 ศธ.0590.14(2)/2002 ลงวันที ่24/1/2561 24/1/2561 24/1/2561 24 มกราคม 2561 มกราคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

วัสดุการศกึษา วชิา 203111,203191,203311 

เกษตร
9,200.00 9,200.00 อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู 61201PE0050 ศธ.0590.14(2)/1078.1 ลงวันที ่14/11/2560 14/11/2560 14/11/2560 14 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 201331 ประมง 1,000.00 1,000.00 อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ 61201PE0051 ศธ.0590.14(2)/1098 ลงวันที ่21/11/2560 21/11/2560 21/11/2560 21 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203352 เกษตร 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PE0062 ศธ.0590.14(2)/1078 ลงวันที ่14/11/2560 14/11/2560 14/11/2560 14 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 205326 วทอ 4,000.00 4,000.00 อาจารย์รณกร สร้อยนาค อาจารย์รณกร สร้อยนาค อาจารย์รณกร สร้อยนาค 61201PE0046 ศธ.0590.14(2)/1059.1 ลงวันที ่13/11/2560 13/11/2560 13/11/2560 13 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203321 เกษตร 1,300.00 1,300.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PE0045 ศธ.0590.14(2)/1098 ลงวันที ่22/11/2560 22/11/2560 22/11/2560 22 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203421 เกษตร 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง 61201PE0068 ศธ.0590.14(2)/1088 ลงวันที ่20/11/2560 20/11/2560 20/11/2560 20 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 205327 วทอ 3,700.00 3,700.00 อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ 61201PE0047 ศธ.0590.14(2)/1072.1 ลงวันที ่16/11/2560 16/11/2560 16/11/2560 16 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุการศกึษา วชิา 207212 ความปลอดภยั 2,799.00 2,799.00 อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ 61201PO0007 ศธ.0590.14(2)/103 ลงวันที ่1/2/2561 1/2/2561 1/2/2561 1 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

วัสดุการศกึษา วชิา 204254 เทคโนโลยีชวีภาพ 768.00 768.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PO0009 ศธ.0590.14(2)/203 ลงวันที ่22/2/2561 22/2/2561 22/2/2561 22 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

วัสดุการศกึษา วชิา 203342 เกษตร 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง 61201PO0020 ศธ.0590.14(2)/332 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201329 ประมง 1,000.00 1,000.00 อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ 61201PO0019 ศธ.0590.14(2)/334 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203212,203215 เกษตร 3,800.00 3,800.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 61201PO0026 ศธ.0590.14(2)/336 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 205332 วทอ 4,000.00 4,000.00 อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ อาจารย์ไผ่แดง ขวัญใจ 61201PE0119 ศธ.0590.14(2)/285 ลงวันที ่16/3/2561 16/3/2561 16/3/2561 16 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203314 เกษตร 3,900.00 3,900.00 อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง 61201PO0021 ศธ.0590.14(2)/333 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201327 ประมง 999.90 999.90 อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ 61201PO0022 ศธ.0590.14(2)/335 ลงวันที ่28/3/2561 28/3/2561 28/3/2561 28 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 205323 วทอ 4,000.00 4,000.00 อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี 61201PE0118 ศธ.0590.14(2)/249 ลงวันที ่5/3/2561 5/3/2561 5/3/2561 5 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 205412 วทอ 1,100.00 1,100.00 อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์61201PO0027 ศธ.0590.14(2)/368 ลงวันที ่9/4/2561  ,61201PE0125 ศธ.0590.14(2)/257 ลงวันที ่7/3/25619/4/2561 9/4/2561 9 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 205412 วทอ 2,900.00 2,900.00 อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ 61201PO0027 ศธ.0590.14(2)/368 ลงวันที ่9/4/2561  ,61201PE0125 ศธ.0590.14(2)/257 ลงวันที ่7/3/25627/3/2561 7/3/2561 7 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203316 เกษตร 3,870.00 3,870.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0031 ศธ.0590.14(2)/420 ลงวันที ่25/4/2561 25/4/2561 25/4/2561 25 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203192 เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0032 ศธ.0590.14(2)/419 ลงวันที ่25/4/2561  25/4/2561  25/4/2561 25 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203315 เกษตร 4,020.00 4,020.00 อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู 61201PO0030 ศธ.0590.14(2)/422 ลงวันที ่25/4/2561 25/4/2561 25/4/2561 25 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 203251 เกษตร 1,399.66 1,399.66 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0033 ศธ.0590.14(2)/421 ลงวันที ่25/4/2561 25/4/2561 25/4/2561 25 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 207342 ความปลอดภยั 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร 61201PO0034 ศธ.0590.14(2)/424 ลงวันที ่25/4/2561 25/4/2561 25/4/2561 25 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 205351วทอ 4,000.00 4,000.00 อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ อาจารย์สกลุคุณ มากคุณ 61201PO0036 ศธ.0590.14(2)/450 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 204302 เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ อาจารย์วนดิา แซจ่งึ 61201PE0142 ศธ.0590.14(2)/469 ลงวันที ่2/5/2561 2/5/2561 2/5/2561 2 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203112เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0029 ศธ.0590.14(2)/423 ลงวันที ่25/4/2561 25/4/2561 25/4/2561 25 เมษายน 2561 25 เมษายน 2561

วัสดุการศกึษา วชิา 203351เกษตร 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู 61201PO0035 ศธ.0590.14(2)/451 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 204354เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร 61201PE0134 ศธ.0590.14(2)/448 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 204321เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร 61201PE0135 ศธ.0590.14(2)/447 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201325ประมง 1,700.00 1,700.00 อาจารย์กรทพิย์ กนัณิการ์ อาจารย์กรทพิย์ กนัณิการ์ อาจารย์กรทพิย์ กนัณิการ์ 61201PE0144 ศธ.0590.14(2)/496 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201446ประมง 1,000.00 1,000.00 อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ 61201PE0145 ศธ.0590.14(2)/492 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201326ประมง 1,700.00 1,700.00 อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ อาจารย์ดจุฤด ีปานพรหมมนิทร์ 61201PE0146 ศธ.0590.14(2)/494 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203231เกษตร 2,300.00 2,300.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PE0148 ศธ.0590.14(2)/515 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203332เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PO0045 ศธ.0590.14(2)/518 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 206307สัตวศาสตร์ 5,700.00 5,700.00 อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา 61201PO0037 ศธ.0590.14(2)/460 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201241ประมง 2,600.00 2,600.00 อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ 61201PE0147 ศธ.0590.14(2)/506 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 206306สัตวศาสตร์ 5,700.00 5,700.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0044 ศธ.0590.14(2)/437 ลงวันที ่27/4/2561 27/4/2561 27/4/2561 27 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 206201สัตวศาสตร์ 4,900.00 4,900.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PO0039 ศธ.0590.14(2)/458 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม
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วัสดุการศกึษา วชิา 201332ประมง 1,700.00 1,700.00 อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ 61201PE0150 ศธ.0590.14(2)/511 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201331ประมง 1,000.00 1,000.00 อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ 61201PE0151 ศธ.0590.14(2)/488 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203353กษตร 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PE0161 ศธ.0590.14(2)/537 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 206308สัตวศาสตร์ 5,700.00 5,700.00 อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PO0040 ศธ.0590.14(2)/457 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201341ประมง 1,800.00 1,800.00 อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ อาจารย์กญัญาณัฐ  สนุทรประสทิธิ์ 61201PE0158 ศธ.0590.14(2)/486 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 204254เทคโนโลยีชวีภาพ 232.00 232.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PO0043 ศธ.0590.14(2)/398 ลงวันที ่20/4/2561 20/4/2561 20/4/2561 20 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุการศกึษา วชิา 201121ประมง 1,500.00 1,500.00 อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส 61201PO0049 ศธ.0590.14(2)/483  ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201324ประมง 1,700.00 1,700.00 อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส 61201PO0051 ศธ.0590.14(2)/485 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203214เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ 61201PO0054 ศธ.0590.14(2)/536 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 206313สัตวศาสตร์ 1,429.00 1,429.00 อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา 61201PO0053 ศธ.0590.14(2)/501 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 204221เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ อาจารย์พนตินาฎ อูพุ่ฒนินัท์ 61201PE0155 ศธ.0590.14(2)/490 ลงวันที ่3/5/2561 3/5/2561 3/5/2561 3 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 201335ประมง 2,600.00 2,600.00 อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ อาจารย์ศิริลกัษณ์ ตนัเจริญ 61201PO0050 ศธ.0590.14(2)/510 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 203321เกษตร 2,000.00 2,000.00 อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล อาจารย์วาสนา พทิกัษพ์ล 61201PO0061 ศธ.0590.14(2)/534 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 206413สัตวศาสตร์ 950.00 950.00 อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ 61201PO0059 ศธ.0590.14(2)/557 ลงวันที ่7/5/2561 7/5/2561 7/5/2561 7 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุการศกึษา วชิา 205322 วทอ 3,200.00 3,200.00 อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ อาจารย์สวุล ีฟองอนิทร์ 61201PE0238 ศธ.0590.14(2)/1051 ลงวันที ่9/8/2561 9/8/2561 9/8/2561 9 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 205361 วทอ 3,200.00 3,200.00 อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ อาจารย์ธนกิานต ์สนัตส์วัสดิ์ 61201PE0240 ศธ.0590.14(2)/1054 ลงวันที ่9/8/2561 9/8/2561 9/8/2561 9 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206303 สัตวศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ อาจารย์พันธภรณ์ สภุัคกาญจนก์ลุ 61201PO0105 ศธ.0590.14(2)/1138.1 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 207321 ความปลอดภยั 2,600.00 2,600.00 อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร 61201PE0243 ศธ.0590.14(2)/1136 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203411เกษตร 3,900.00 3,900.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0090 ศธ.0590.14(2)/1099 ลงวันที ่14/8/2561 14/8/2561 14/8/2561 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203111เกษตร 3,900.00 3,900.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PO0088 ศธ.0590.14(2)/1097 ลงวันที ่14/8/2561 14/8/2561 14/8/2561 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203211เกษตร 3,600.00 3,600.00 อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ อาจารย์บญุร่วม คดิคา้ 61201PO0102 ศธ.0590.14(2)/1126 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203312เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก อาจารย์วพิรพรรณ์ เนือ่งเม็ก 61201PE0242 ศธ.0590.14(2)/1139 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206495สัตวศาสตร์ 5,700.00 5,700.00 อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา 61201PO0106 ศธ.0590.14(2)/1139.1 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206441วทอ 4,100.00 4,100.00 อาจารย์รณกร สร้อยนาค อาจารย์รณกร สร้อยนาค อาจารย์รณกร สร้อยนาค 61201PE0248 ศธ.0590.14(2)/1118 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206241สัตวศาสตร์ 4,500.00 4,500.00 อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา อาจารย์พยุงศักดิ ์อนิตะ๊วชิา 61201PO0116 ศธ.0590.14(2)/1149 ลงวันที ่19/8/2561 19/8/2561 19/8/2561 19 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206304สัตวศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PO0104 ศธ.0590.14(2)/1137.1 ลงวันที ่16/8/2561 6/8/2561 6/8/2561 6 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206302สัตวศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PO0121 ศธ.0590.14(2)/1153 ลงวันที ่19/8/2561 19/8/2561 19/8/2561 19 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206301สัตวศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PO0121 ศธ.0590.14(2)/1153 19/8/2561 19/8/2561 19 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206211สัตวศาสตร์ 4,500.00 4,500.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PO0103 ศธ.0590.14(2)/1136.1  ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206401สัตวศาสตร์ 5,700.00 5,700.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PO0115 ศธ.0590.14(2)/1150 19/8/2561 19/8/2561 19 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203313เกษตร 3,700.00 3,700.00 อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง อาจารย์สกุลัยา ภูท่อง 61201PO0091 14/8/2561 14/8/2561 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 204201เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร 61201PE0254 ศธ.0590.14(2)/1107 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 20431เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร 61201PE0255 ศธ.0590.14(2)/1105 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 204351เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา 61201PO0078 ศธ.0590.14(2)/1115 14/8/1961 14/8/1961 14 สงิหาคม 1961 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 204401เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PO0084 ศธ.0590.14(2)/1111 14/8/1961 14/8/1961 14 สงิหาคม 1961 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 204341เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา อาจารย์สมุนา เหลอืงฐิตกิาญจนา 61201PE0252 ศธ.0590.14(2)/1109 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 204452เทคโนโลยีชวีภาพ 1,000.00 1,000.00 อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร อาจารย์สภุาพร ภัสสร 61201PE0253 ศธ.0590.14(2)/1112 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 207322ปลอดภยั 2,600.00 2,600.00 อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล 61201PE0260 ศธ.0590.14(2)/1145 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 201191 201221ประมง 2,600.00 2,600.00 อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ อาจารย์เกรียงไกร สตีะพันธุ์ 61201PO0072 14/8/1961 14/8/1961 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 206305สัตวศาสตร์ 4,800.00 4,800.00 อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PO0113 ศธ.0590.14(2)/1152 19/8/1961 19/8/1961 19 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 207222ความปลอดภยั 1,900.00 1,900.00 อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ 61201PO0075 14/8/1961 14/8/1961 14 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

วัสดุการศกึษา วชิา 205311 วทอ 3,200.00 3,200.00 อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี 61201PE0244 ศธ.0590.14(2)/1104 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 207432ความปลอดภยั 1,000.00 1,000.00 อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ 61201PE0259 ศธ.0590.14(2)/1147 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 203311,203191เกษตร 6,600.00 6,600.00 อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู อาจารย์ไวพจน ์กนัจู 61201PO0095 ศธ.0590.14(2)/1125 ลงวันที ่15/8/2561 15/8/2561 15/8/2561 15 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 207212ความปลอดภยั 1,800.00 1,800.00 อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร อาจารย์ตระกลู  พรหมจักร 61201PE0261 ศธ.0590.14(2)/1144 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุการศกึษา วชิา 205328ความปลอดภยั 2,600.00 2,600.00 อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ อาจารย์ยุพารัตน ์ โพธเิศษ 61201PE0262 ศธ.0590.14(2)/1142 ลงวันที ่16/8/2561 16/8/2561 16/8/2561 16 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 10,000.00 10,000.00 ยืมเงนิทดลองจา่ย ยืมเงนิทดลองจา่ย ยืมเงนิทดลองจา่ย 61201PE0030 ศธ.0590.14(2)/2051 ลงวันที6่/12/2560 6/12/2560 6/12/2560 6 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 32,078.34 32,078.34 บริษทั กบิไทย จ ากดั บริษทั กบิไทย จ ากดั บริษทั กบิไทย จ ากดั  61201PO0015 ศธ.0590.14(2)/315 ลงวันที ่23/3/2561 23/3/2561 23/3/2561 23 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 26,633.00 26,633.00 บริษทั ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั บริษทั ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั บริษทั ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั 61201PO0014 ศธ.0590.14(2)/314 ลงวันที ่23/3/2561 23/3/2561 23/3/2561 23 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 53,415.00 53,415.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั นอร์ทเทอร์นเคมเิคลิแอนดก์ลาสแวร์หา้งหุน้สว่นจ ากดั นอร์ทเทอร์นเคมเิคลิแอนดก์ลาสแวร์ หา้งหุน้สว่นจ ากดั นอร์ทเทอร์นเคมเิคลิแอนดก์ลาสแวร์ 61201PO0016 ศธ.0590.14(2)/316 ลงวันที ่23/3/2561 23/3/2561 23/3/2561 23 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,600.00 25,600.00 บริษทั แปซฟิคิ ไซแอนซ ์จ ากดั บริษทั แปซฟิคิ ไซแอนซ ์จ ากดั บริษทั แปซฟิคิ ไซแอนซ ์จ ากดั 61201PO0018 ศธ.0590.14(2)/317 ลงวันที ่23/3/2561 23/3/2561 23/3/2561 23 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,204.00 1,204.00 บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั  61201PO0017 ศธ.0590.14(2)/318 ลงวันที ่23/3/2561 23/3/2561 23/3/2561 23 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4,330.00 4,330.00 บริษทั เอส ซายน ์เซน็เตอร์ จ ากดั บริษทั เอส ซายน ์เซน็เตอร์ จ ากดั บริษทั เอส ซายน ์เซน็เตอร์ จ ากดั 61201PO0126 ศธ.0590.14(2)/1172 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,861.00 8,861.00 บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั บริษทั แบงเทรดดิ้ง 1992 จ ากดั 61201PO0125 ศธ.0590.14(2)/1174 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,400.00 18,400.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย 61201PO0128 ศธ.0590.14(2)/1166 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 18,140.00 18,140.00 บริษทั  ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั บริษทั  ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั บริษทั  ยูเนีย่นซายน ์จ ากดั 61201PO0127 ศธ.0590.14(2)/1176 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

วัสดุคอมพวิเตอร์ 2,950.00 2,950.00 บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั  61201PO0066 ศธ.0590.14(2)/851 ลงวันที ่27/6/2561 27/6/2561 27/6/2561 27 มถินุายน 2561 มถินุายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน ตุลาคม 

2560 วันที่ 1-16/10/2560
3,000.00 3,000.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ  61201PE0006 ศธ.0590.14(2)/1036 ลงวันที ่18/10/2560 18/10/2560 18/10/2560 18 ตลุาคม 2560 ตลุาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน ตุลาคม 

2560  วันที่ 17-31/10/2560
1,550.00 1,550.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ          61201PE0010 ศธ.0590.14(2)/1002 ลงวันที ่2/10/2560 2/10/2560 2/10/2560 2 ตลุาคม 2560 ตลุาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

พฤศจกิายน 2560 วันที่ 1-16/11/2560
1,950.00 1,950.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0003 ศธ.0590.14(2)/1084 ลงวันที ่16/11/2560 16/11/2560 16/11/2560 16 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

พฤศจกิายน 2560 วันที่ 17-30/11/2560
1,900.00 1,900.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0004 ศธ.0590.14(2)/2069 ลงวันที ่7/12/2560 7/12/2560 7/12/2560 7 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน ธนัวาคม

 2560 วันที่ 1-16/12/2560
3,100.00 3,100.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0002 ศธ.0590.14(2)/2100 ลงวันที ่18/12/2560 18/12/2560 18/12/2560 18 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน ธนัวาคม

 2560 วันที่ 17-31/12/2560
3,600.00 3,600.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0006 ศธ.0590.14(2)/017 ลงวันที ่9/1/2561 9/1/2561 9/1/2561 9 มกราคม 2561 มกราคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มกราคม

 2561 วันที่ 1-16/1/2562
3,730.00 3,730.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ  61201PO0005  ศธ.0590.14(2)/048 ลงวันที ่18/1/2561 18/1/2561 18/1/2561 18 มกราคม 2561 มกราคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มกราคม

 2561 วันที่ 17-31/1/2562
3,680.00 3,680.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ  61201PO0008 ศธ.0590.14(2)/116 ลงวันที ่6/2/2561 6/2/2561 6/2/2561 6 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

กุมภาพันธ ์2561
4,320.00 4,320.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0010 ศธ.0590.14(2)/187 ลงวันที ่19/2/2561 19/2/2561 19/2/2561 19 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

กุมภาพันธ ์2561
2,200.00 2,200.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ              61201PO0011 ศธ.0590.14(2)/241 ลงวันที ่2/3/2561 2/3/2561 2/3/2561 2 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มนีาคม 

2561
1,650.00 1,650.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0013 ศธ.0590.14(2)/287 ลงวันที ่19/3/2561 19/3/2561 19/3/2561 19 มนีาคม 2561 มนีาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มนีาคม 

2561
3,560.00 3,560.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ

                 61201PO0025 ศธ.0590.14(2)/348 ลงวันที ่

2/4/2561
2/4/2561 2/4/2561 2 เมษายน 2561 เมษายน



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน เมษายน

2561
3,490.00 3,490.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0028 ศธ.0590.14(2)/381 ลงวันที ่17/4/2561 17/4/2561 17/4/2561 17 เมษายน 2561 เมษายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน เมษายน

2561
3,360.00 3,360.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ              61201PO0057 ศธ.0590.14(2)/463 ลงวันที ่1/5/2561 1/5/2561 1/5/2561 1 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

พฤษภาคม 2561
3,100.00 3,100.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0062  ศธ.0590.14(2)/597 ลงวันที ่16/5/2561 16/5/2561 16/5/2561 16 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

พฤษภาคม 2561
2,620.00 2,620.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ             61201PO0063 ศธ.0590.14(2)/655 ลงวันที ่1/6/2561 1/6/2561 1/6/2561 1 มถินุายน 2561 มถินุายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มถิุนายน

 2561
9,290.00 9,290.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0064 ศธ.0590.14(2)/ 813 ลงวันที ่18/6/2561 18/6/2561 18/6/2561 18 มถินุายน 2561 มถินุายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน มถิุนายน

 2561
1,630.00 1,630.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ             61201PO0067 ศธ.0590.14(2)/867 ลงวันที ่2/7/2561 2/7/2561 2/7/2561 2 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

กรกฏาคม 2561
4,360.00 4,360.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0069.2 ศธ.0590.14(2/)924 ลงวันที ่17/7/2561 17/7/2561 17/7/2561 17 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน 

กรกฏาคม 2561
4,180.00 4,180.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0070 ศธ.0590.14(2)/976 ลงวันที ่1/8/2561 1/8/2561 1/8/2561 1 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน สงิหาคม

 2561
4,630.00 4,630.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0123 ศธ.0590.14(2)/1178 20/8/1961 20/8/1961 20 สงิหาคม 1961 สงิหาคม

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน สงิหาคม

 2561
3,450.00 3,450.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ

              61201PO0135 ศธ.0590.14(2)/1264 ลงวันที ่

3/9/2561
3/9/2561 3/9/2561 3 กนัยายน 2561 กนัยายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน กันยายน

 2561
3,290.00 3,290.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ 61201PO0136 ศธ.0590.14(2)/1298 ลงวันที ่17/9/2561 17/9/2561 17/9/2561 17 กนัยายน 2561 กนัยายน

วัสดุเชื้อเพลงิและหลอ่ลื่น ประจ าเดอืน กันยายน

 2561
3,120.00 3,120.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ หา้งหุน้สว่นจ ากดั วันสริิ เซอร์วสิ

                61201PO0137 ศธ.0590.14(2)/1331 ลงวันที ่

28/9/2561
28/9/2561 28/9/2561 28 กนัยายน 2561 กนัยายน

วัสดุส านักงาน 39,892.00 39,892.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั พะเยาเคร่ืองเขยีน หา้งหุน้สว่นจ ากดั พะเยาเคร่ืองเขยีน หา้งหุน้สว่นจ ากดั พะเยาเคร่ืองเขยีน 61201PO0001 ศธ.0590.14(2)/043 ลงวันที ่17/1/2561 17/1/2561 17/1/2561 17 มกราคม 2561 มกราคม

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 3,600.00 3,600.00 บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั 61201PO0065 ศธ.0590.14(2)/850 ลงวันที ่27/6/2561 27/6/2561 27/6/2561 27 มถินุายน 2561 มถินุายน

ครุภณัฑค์อมพวิเตอร์ 5,490.00 5,490.00 บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั 61201PO0071 ศธ.0590.14(2)/988 ลงวันที ่2/8/2561 2/8/2561 2/8/2561 2 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

ครุภณัฑง์านบา้นงานครัว 8,000.00 8,000.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย หา้งหุน้สว่นจ ากดั พวีายเฮ้าสแ์วร์ซพัพลาย 61201PO0124 ศธ.0590.14(2)/168 ลงวันที ่20/8/2561 20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

ครุภณัฑส์ านักงาน 7,990.00 7,990.00 บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั บริษทั โกลด ์พซี ีเนต็เวร์ิค จ ากดั 61201PO0068 ศธ.0590.14(2)/534 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

โครงการสอนเสริมเพิม่ความรู้ส าหรับนสิติคณะ

เกษตรศาสตร์
1,920.00 1,920.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PE0033 ศธ.0590.14(2)/2114 ลงวันที ่25/12/2560 25/12/2560 25/12/2560 25 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

โครงการ English club 20,000.00 20,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PA0025 ศธ.0590.14(2)/031 ลงวันที ่8/1/2561 8/1/2561 8/1/2561 8 มกราคม 2561 มกราคม

โครงการอบรมทกัษะการใชเ้คร่ืองมอืและ

อุปกรณ์ในหอ้งปฏบิตักิาร
8,000.00 8,000.00 อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ อาจารย์รวสิรา ร่ืนไวย์ 61201PA0008 ศธ.0590.14(2)/028 ลงวันที ่8/1/2561 8/1/2561 8/1/2561 8 มกราคม 2561 มกราคม

โครงการพัฒนาวชิาการส าหรับนสิติบณัทติศกึษา 7,500.00 7,500.00 อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ อาจารย์สรีุย์พร แสงวงศ์ 61201PA0026 ศธ.0590.14(2)/027 ลงวันที ่8/1/2561 8/1/2561 8/1/2561 8 มกราคม 2561 มกราคม

โครงการน านสิติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 15,000.00 15,000.00 อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ อาจารย์กฤตภาค บรูณวทิย์ 61201PA0018 ศธ.0590.14(2)/610 ลงวันที ่5/6/2561 5/6/2561 5/6/2561 5 มถินุายน 2561 มถินุายน

โครงการน านสิติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 11,000.00 11,000.00 อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส อาจารย์ไพบลูย์ ปะนาเส    61201PE0220 ศธ.0590.14(2)/722 ลงวันที ่28/6/2561 28/6/2561 28/6/2561 28 มถินุายน 2561 มถินุายน

โครงการน านสิติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 9,800.00 9,800.00 อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล อาจารย์หทยัทพิย์ นมิติรเกยีรตไิกล  61201PE0226 ศธ.0590.14(2)/726 ลงวันที ่29/6/2561 29/6/2561 29/6/2561 29 มถินุายน 2561 มถินุายน

โครงการน านสิติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 13,400.00 13,400.00 อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี อาจารย์คุณากร ขัตศิรี   61201PE0227 ศธ.0590.14(2)/806 ลงวันที ่16/7/2561 16/7/2561 16/7/2561 16 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

โครงการน านสิติศกึษาดูงาน (ภาครัฐ/เอกชน) 13,300.00 13,300.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม    61201PE0274 ศธ.0590.14(2)/886 ลงวันที ่2/8/2561 2/8/2561 2/8/2561 2 สงิหาคม 2561 สงิหาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

โครงการเตรียมความพร้อมนสิติสหกจิศกึษา

และฝึกงาน
7,000.00 7,000.00 นางสาวเสาวนย์ี จอมสวา่ง นางสาวเสาวนย์ี จอมสวา่ง นางสาวเสาวนย์ี จอมสวา่ง 61201PA0005 ศธ.0590.14(2)/1215 ลงวันที ่12/12/2560 12/12/2560 12/12/2560 12 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

โครงการเกษตรวชิาการบณัฑติและมหาบณัฑติ 27,000.00 27,000.00 นางสาวเปรมดา ทพิย์เดโช นางสาวเปรมดา ทพิย์เดโช นางสาวเปรมดา ทพิย์เดโช 61201PA0028 ศธ.0590.14(2)/030 ลงวันที ่8/1/2561 8/1/2561 8/1/2561 8 มกราคม 2561 มกราคม

โครงการรางวัลเชดิชเูกยีรตผู้ิสร้างชือ่เสยีงใหก้ับ

คณะ
3,000.00 3,000.00 หา้งหุน้สว่นจ ากดัสตาร์โปรพลสั หา้งหุน้สว่นจ ากดัสตาร์โปรพลสั หา้งหุน้สว่นจ ากดัสตาร์โปรพลสั 61201PS0039 ศธ.0590.14(2)/1164 ลงวันที ่20/8/2561                  20/8/2561 20/8/2561 20 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

โครงการรางวัลเชดิชเูกยีรตผู้ิสร้างชือ่เสยีงใหก้ับ

คณะ
2,999.00 2,999.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61210PE0300 ศธ.0590.1(2)/1023 ลงวันที ่10/9/2561 10/9/2561 10/9/2561 10 กนัยายน 2561 กนัยายน

โครงการ KM วจิัย การเรียนการสอนและ

ประกันคณุภาพ
16,600.00 16,600.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PA0034 ศธ.0590.14(2)/994 ลงวันที ่31/8/2561 31/8/2561 31/8/2561 31 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

โครงการ KM วจิัย การเรียนการสอนและ

ประกันคณุภาพ
3,390.00 3,390.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ  61201PE0189 ศธ.0590.14(2)/586 ลงวันที ่31/5/2561 31/5/2561 31/5/2561 31 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

โครงการพัฒนากองทนุการศกึษานสิติคณะ

เกษตรศาสตร์ฯ
10,000.00 10,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PA0016 ศธ.0590.14(2)/362 ลงวันที ่27/3/2561 27/3/2561 27/3/2561 27 มนีาคม 2561 มนีาคม

โครงการประชมุบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 10,000.00 10,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PA0007 ศธ.0590.14(2)/170 ลงวันที ่8/2/2561   8/2/2561 8/2/2561 8 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

โครงการประชมุบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 10,000.00 10,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์    61201PA0030 ศธ.0590.14(2)/973 ลงวันที ่27/8/2561 27/8/2561 27/8/2561 27 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

โครงการประเมนิความพงึพอใจของบคุลากร

และประเมนิกรรมการคณะ
3,000.00 3,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PE0249 ศธ.0590.14(2)/667 ลงวันที ่5/6/2561 5/6/2561 5/6/2561 5 มถินุายน 2561 มถินุายน

โครงการทบทวนแผนกลยุทธแ์ละตดิตามการ

ด าเนนิงานตามแผนปฏบิตักิารคณะ
10,000.00 10,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์  61201PA0030 ศธ.0590.14(2)/973 ลงวันที ่27/8/2561 27/8/2561 27/8/2561 27 สงิหาคม 2561 สงิหาคม 

โครงการทศันศกึษาบคุลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ 20,000.00 20,000.00 นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ นางสาวหนึง่ฤทยั  ปญัญาลกึ 61201PA0004 ศธ.0590.14(2)/1108 ลงวันที ่7/11/2560 7/11/2560 7/11/2560 7 พฤศจกิายน 2560 พฤศจกิายน

โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการกับกลุม่

ประเทศอาเซยีน
12,542.00 12,542.00 อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ 61201PE0027 ศธ.0590.14(2)/2104 ลงวันที ่19/12/2560 19/12/2560 19/12/2560 19 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการกับกลุม่

ประเทศอาเซยีน
52,641.85 52,641.85 รศ.รัตนา อัตตปญัโญ รศ.รัตนา อัตตปญัโญ รศ.รัตนา อัตตปญัโญ 61201PE0223 ศธ.0590.14(2)/612 ลงวันที ่5/7/2561 5/7/2561 5/7/2561 5 กรกฎาคม 2561 กรกฏาคม

โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการกับกลุม่

ประเทศอาเซยีน
2,530.00 2,530.00 อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม อาจารย์บญุฤทธิ ์สนิคา้งาม 61201PE0197 ศธ.0590.14(2)/640 ลงวันที ่12/6/2561 12/6/2561 12/6/2561 12 มถินุายน 2561 มถินุายน

โครงการสร้างความร่วมมอืทางวชิาการกับกลุม่

ประเทศอาเซยีน
28,850.00 28,850.00 อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ  61201PA0029 ศธ.0590.14(2)/953 ลงวันที ่22/8/2561 22/8/2561 22/8/2561 22 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการกจิการนสิติในแผนปฏบิตักิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการเกษตรบชูาครู 5,000.00 5,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0293ศธ.0590.14(2)/1256 ลงวันที ่31/8/2561 31/8/2561 31/8/2561 31 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการบายศรีสูข่วัญบณัฑติและมหาบณัฑติ

คณะเกษตรศาสตร์ฯ
30,000.00 30,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0084 ศธ.0590.14(2)/149 ลงวันที ่12/2/2561 12/2/2561 12/2/2561 12 กมุภาพันธ ์2561 กมุภาพันธ์

โครงการปฐมนเิทศนสิติใหมค่ณะเกษตรศาสตร์ฯ 5,000.00 5,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0236 ศธ.0590.14(2)/1177 ลงวันที ่17/8/2561 17/8/2561 17/8/2561 17 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการปจัฉมินเิทศ 8,000.00 8,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0306 ศธ.0590.14(2)/1319 ลงวันที ่25/9/2561 25/9/2561 25/9/2561 25 กนัยายน 2561 กนัยายน

โครงการพัฒนาการเปน็ผู้น าและการท างานเปน็

ทมีนสิติคณะเกษตรศาสตร์น
22,000.00 22,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0137 ศธ.0590.14(2)/505 ลงวันที ่4/5/2561 4/5/2561 4/5/2561 4 พฤษภาคม 2561 พฤษภาคม

โครงการประชมุผู้ปกครองนสิติใหม ่ป ี2561 9,000.00 9,000.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ 61201PE0290 ศธ.0590.14(2)/1251 ลงวันที ่30/8/2561 30/8/2561 30/8/2561 30 สงิหาคม 2561 สงิหาคม



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำงหรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบไตรมำส…(..1.ตุลำคม..2560....ถึง..31..กันยำยน 2561)....

......................คณะเกษตรศำสตรแ์ละทรพัยำกรธรรมชำติ..............................

วันที่ .......7...... เดือน ...พฤศจิกำยน...... พ.ศ....2561.....

โครงการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมใน

แผนปฏบิตักิารประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการวันขึ้นปใีหม่ 17,500.00 17,500.00 นายจักรพงศ์ ธรุะพอ่คา้ นายจักรพงศ์ ธรุะพอ่คา้ นายจักรพงศ์ ธรุะพอ่คา้ 61201PA0006 ศธ.0590.14(2)/1240 ลงวันที ่19/12/2560 19/12/2560 19/12/2560 19 ธนัวาคม 2560 ธนัวาคม

โครงการกาดโกง้โคง้ อาหารปลอดภยั 10,000.00 10,000.00 นางสพุรรณิการ์ พรหมสริุยา นางสพุรรณิการ์ พรหมสริุยา นางสพุรรณิการ์ พรหมสริุยา 61201PA0015 ศธ.0590.14(2)/286 ลงวันที ่7/3/2561 7/3/2561 7/3/2561 7 มนีาคม 2561 มนีาคม

โครงการประเพณีสงกรานตแ์ละท าบญุคณะ 20,000.00 20,000.00 นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ นางจุฑามาศ  ทนิกรวงศ์ 61201PA0012 ศธ.0590.14(2)/287 ลงวันที ่7/3/2561 7/3/2561 7/3/2561 7 มนีาคม 2561 มนีาคม

โครงการวจิัยในแผนปฏบิตักิารประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการวจิัยในชัน้เรียน และหรือวจิัยสถาบนั 3,000.00 3,000.00 อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ 61201PE0272  ศธ.0590.14(2)/1406 ลงวันที ่21/8/2561 21/8/2561 21/8/2561 21 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการวจิัยในชัน้เรียน และหรือวจิัยสถาบนั 9,500.00 9,500.00 อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร อาจารย์ภาวนิ ีจันทรวจิติร 61201PE0270  ศธ.0590.14(2)/1404 ลงวันที ่21/8/2561 21/8/2561 21/8/2561 21 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการวจิัยในชัน้เรียน และหรือวจิัยสถาบนั 9,500.00 9,500.00 นางสาวอัจฉรา ขัตธิ นางสาวอัจฉรา ขัตธิ นางสาวอัจฉรา ขัตธิ     61201PE0271 ศธ.0590.14(2)/1405 ลงวันที ่21/8/2561 21/8/2561 21/8/2561 21 สงิหาคม 2561 สงิหาคม

โครงการบริการวชิาการในแผนปฏบิตักิาร

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2561

โครงการฝึกอบรมวชิาชพีและนทิรรศนการ 1 

คณะ 1 อ าเภอ
1,440.00 1,440.00 อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ อาจารย์ฉตัรมงคล สวุรรณภูมิ 61201PE0088 ศธ.0590.14(2)/062 ลงวันที ่23/1/2561 23/1/2561 23/1/2561 23 มกราคม 2561 มกราคม

โครงการฝึกอบรมวชิาชพีและนทิรรศนการ 1 

คณะ 1 อ าเภอ
13,109.00 13,109.00 อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ อาจารย์สมชาต ิธนะ  61201PA0002 ศธ.0590.14(2)/1076 ลงวันที ่24/10/2560 24/10/2560 24/10/2560 24 ตลุาคม 2560 ตลุาคม

โครงการฝึกอบรมวชิาชพีและนทิรรศนการ 1 

คณะ 1 อ าเภอ
10,000.00 10,000.00 เงนิทดรองจา่ย เงนิทดรองจา่ย เงนิทดรองจา่ย  61201PE0087 ศธ.0590.14(2)/062 ลงวันที ่23/1/2561 23/1/2561 23/1/2561 23 มกราคม 2561 มกราคม


