
แบบ สขร. 1

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

1 งานบันทึกข้อมูลและการบริหาร
จัดการข้อมูล

21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายธนพล  สุวรรณพิรุณ/
21,000  บาท

นายธนพล  สุวรรณพิรุณ/
21,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21.1/2564
ลงวันที่ 1/7/2564

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

นายอํานาจ  ศักดิ์วุฒิเกียรติ/
21,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21.2/2564
ลงวันที่  1/7/2564

3 งานเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นายมงคล  ก่อนสุวรรณ/
21,000  บาท

นายมงคล  ก่อนสุวรรณ/
21,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21.3/2564
ลงวันที่  1/7/2564

4 งานเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา 21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง นางเหลิน  คีรีอร่ามรัศมี/
21,000  บาท

นางเหลิน  คีรีอร่ามรัศมี/
21,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21.4/2564
ลงวันที่  1/7/2564

5 งานบันทึกข้อมูลและการบริหาร
จัดการข้อมูล

21,000.00             21,000.00         เฉพาะเจาะจง น.ส.พัชราพร มงคลวิบูลย์ผล/
21,000  บาท

น.ส.พัชราพร มงคลวิบูลย์ผล/
21,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21.5/2564
ลงวันที่  1/7/2564

6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,200.00               9,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส./ บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส./ คุณลักษณะรายละเอียด 0707640700148-1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

6 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 9,200.00               9,200.00           เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส./
9,200  บาท

บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส./
9,200  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

0707640700148-1
ลงวันที่  16/7/2564

7 ค่าวัสดุการเกษตรจํานวน 2 รายการ 6,380.00               6,380.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนเกษตร 2/
6,380  บาท

หจก.เรือนเกษตร 2/
6,380  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ 33/2564
ลงวันที่ 16/7/2564

8 ค่าวัสดุก่อสร้างจํานวน 16 รายการ 5,960.00               5,960.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994)/
5,960  บาท

หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994)/
5,960  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ 34/2564
ลงวันที่ 16/7/2564

9 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 3 
รายการ

33,325.00             33,325.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร/
33,325  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร/
33,325  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ 35/2564
ลงวันที่ 16/7/2564

10 จัดจ้างซ่อมแซมปรับปรุงครุภัณฑ์บ่อ
ดินขนาด 1 ไร่ จํานวน 1 บ่อ

118,000.00           118,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านมั่นคงการค้า/
118,000  บาท

ร้านมั่นคงการค้า/
118,000  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ 36/2564
ลงวันที่ 16/7/2564

11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จํานวน 2 รายการ

6,350.00               6,350.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่/
6,350  บาท

หจก.อุดมอะไหล่/
6,350  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ที่ 37/2564
ลงวันที่ 16/7/2564

12 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                  990.00              990.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จํากัด/
990  บาท

บ.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จํากัด/
990  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564
ลงวันที่  19/7/2564

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

หจก.สยามซัพพลาย แม่ฮ่องสอน/
445  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2564
ลงวันที่ 19/7/2564

14 ค่าวัสดุการเกษตร 3,752.00               3,752.00           เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่/
3,752  บาท

หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่/
3,752  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2564
ลงวันที่ 19/7/2564

15 ค่าซ่อมบํารุงรถยนต์ กข-905 มส. 4,970.00               4,970.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยอิเล็คทริค 2002/ หจก.ชัยอิเล็คทริค 2002/ คุณลักษณะรายละเอียด ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/256415 ค่าซ่อมบํารุงรถยนต์ กข-905 มส. 4,970.00               4,970.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยอิเล็คทริค 2002/
4,970  บาท

หจก.ชัยอิเล็คทริค 2002/
4,970  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 22/2564
ลงวันที่ 19/7/2564


