
แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1 จ้างบริการงานรักษาความปลอดภัย 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ก่อนสุวรรณ /
21,000 บาท

นายมงคล  ก่อนสุวรรณ /
21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/2564
30/12/2563

2 จ้างบริการงานตกแต่งส่วนหย่อม 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /
21,000 บาท

นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ /
21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2564
30/12/2563

3 จ้างบริการให้อาหารพ่อแม่พันธุ์ปลา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเหลิน  คีรีอร่ามรัศมี /
21,000 บาท

นางเหลิน  คีรีอร่ามรัศมี /
21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2564
30/12/2563

4 บันทึกข้อมูลราชการ 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.กานต์พิชชา  โชติชีวภูมิ /
21,000 บาท

น.ส.กานต์พิชชา  โชติชีวภูมิ /
21,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/2564
30/12/2563

5 บริการงานตกแต่งดูแลภูมิทัศน์ 18,000.00             18,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สุวรรณพิรุณ /
18,000 บาท

นายธนพล  สุวรรณพิรุณ /
18,000 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/2564
30/12/2563

6 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 270.00                 270.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปื๊ดดีไซน์ /
270 บาท

ร้านปื๊ดดีไซน์ /
270 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564
25/1/2564

7 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 180.00                 180.00             เฉพาะเจาะจง ร้านราญซีร๊อค /
180 บาท

ร้านราญซีร๊อค /
180 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/2564
25/1/2564

8 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 2,340.00               2,340.00           เฉพาะเจาะจง บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
2,340 บาท

บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
2,340 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2564
25/1/2564

9 ค่าวัสดุในการฝึกอบรม 810.00                 810.00             เฉพาะเจาะจง ร้านปื๊ดดีไซน์ /
810 บาท

ร้านปื๊ดดีไซน์ /
810 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 12/2564
25/1/2564

10 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,300.00               5,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
5,300 บาท

บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
5,300 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

0707640200074-1
2/2/2564

11 ค่าน้ําดื่ม 2,024.00               2,024.00           เฉพาะเจาะจง หสม.น้ําดื่ม /
2,024 บาท

หสม.น้ําดื่ม /
2,024 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส่งของเล่มที่ 36 เลขที่ 70
10/2/2564

12 ค่าวัสดุสํานักงาน 1,830.00               1,830.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทจองคํา จํากัด /
1,830 บาท

บริษัทจองคํา จํากัด /
1,830 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2564
10/2/2564

13 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 445.00                 445.00             เฉพาะเจาะจง หจก.สยามซัพพลาย แม่ฮ่องสอน /
445 บาท

หจก.สยามซัพพลาย แม่ฮ่องสอน /
445 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2564
10/2/2564

14 ค่าจ้างเหมาซ่อมบํารุงรถยนต์ 80-1033 3,080.00               3,080.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
3,080 บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
3,080 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 14/2564
10/2/2564

15 ค่าจ้างเหมาซ่อมบํารุงรถยนต์ กข-905 2,870.00               2,870.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
2,870 บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
2,870 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 13/2564
10/2/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

16 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2,170.00               2,170.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเจริญ /
2,170 บาท

ร้านคลังเจริญ /
2,170 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/2564
10/2/2564

17 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,380.00               6,380.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนเกษตร 2 /
6,380  บาท

หจก.เรือนเกษตร 2 /
6,380  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 11/2564
12/02/2564

18 ค่าจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน บก-2437

7,700.00               7,700.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยนต์ /
7,700  บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยนต์ /
7,700  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 12/2564
12/02/2564

19 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 34,540.00             34,540.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพ /
34,540  บาท

หจก.เสรีภาพ /
34,540  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 13/2564
12/02/2564

20 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 14,360.00             14,360.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพ /
14,360  บาท

หจก.เสรีภาพ /
14,360  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 14/2564
12/02/2564

21 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 10,370.00             10,370.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพ /
10,370  บาท

หจก.เสรีภาพ /
10,370  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 15/2564
12/02/2564

22 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 19,130.00             19,130.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพ /
19,130  บาท

หจก.เสรีภาพ /
19,130  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 16/2564
12/02/2564

23 ค่าวัสดุการเกษตรและวัสดุงานบ้าน
งานครัว จํานวน 4 รายการ

16,150.00             16,150.00         เฉพาะเจาะจง หจก.มิตรอะไหล่ /
16,150  บาท

หจก.มิตรอะไหล่ /
16,150  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 17/2564
12/02/2564

24 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ
การเกษตรจํานวน 12 รายการ

7,203.00               7,203.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ธัมมาทรัพย์เจริญ จํากัด /
7,203  บาท

บริษัท ธัมมาทรัพย์เจริญ จํากัด /
7,203  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 18/2564
12/02/2564

25 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัวและวัสดุ
การเกษตรจํานวน 22 รายการ

12,910.00             12,910.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
12,910  บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
12,910  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 19/2564
12/02/2564

26 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,250.00             12,250.00         เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
12,250 บาท

บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
12,250 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

0707640200092-1
15/2/2564



แบบ สขร. 1

วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

27 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,990.00               1,990.00           เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จํากัด /
1,990 บาท

บริษัทเซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จํากัด /
1,990 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2564
17/2/2564

28 ค่าวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง 1992 /
5,000  บาท

หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง 1992 /
5,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 20/2564
25/02/2564

29 ค่าวัสดุก่อสร้าง จํานวน 37 รายการ 10,072.00             10,072.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง 1992 /
10,072 บาท

หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง 1992 /
10,072 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 21/2564
25/02/2564

30 ค่าวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์ รวมจํานวน 28 รายการ

12,706.00             12,706.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จํากัด /
12,706  บาท

บริษัท เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จํากัด /
12,706  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 22/2564
25/02/2564


