
แบบ สขร. 1

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

1 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น              17,030.00          17,030.00 เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
17,030  บาท

บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
17,030  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ้งหนี้07076408080-1
ลงวันที่ 5/8/2564

2 ค่าน้ําดื่ม 1,798.00               1,798.00           เฉพาะเจาะจง หสม.บัวตอง /
1,798  บาท

หสม.บัวตอง /
1,798  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส่งของเล่มที่ 38 เลขที่ 05
ลงวันที่ 5/8/2564

3 ค่าน้ําดื่ม 1,398.00               1,398.00           เฉพาะเจาะจง หสม.บัวตอง /
1,398  บาท

หสม.บัวตอง /
1,398  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบส่งของเล่มที่ 38 เลขที่ 10
ลงวันที่ 5/8/2564

4 ค่าถ่ายเอกสาร 3,200.00               3,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านราญซีร๊อค /
3,200  บาท

ร้านราญซีร๊อค /
3,200  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 23/2564
ลงวันที่ 5/8/2564

5 จัดซื้อ อาหารปลาดุกเล็ก โปรตีนไม่
น้อยกว่า 32%

9,525.00               9,525.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
9,525  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
9,525  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 39/2564
ลงวันที่ 9/8/2564

6 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 3 28,500.00             28,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / หจก.เสรีภาพการเกษตร / คุณลักษณะรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 40/2564

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

6 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 3 
รายการ

28,500.00             28,500.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
28,500  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
28,500  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 40/2564
ลงวันที่ 19/8/2564

7 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จํานวน 17
 รายการ

6,882.00               6,882.00           เฉพาะเจาะจง ร้านคลังเจริญ /
6,882  บาท

ร้านคลังเจริญ /
6,882  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 41/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

8 จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง หมายเลขทะเบียน  กข-
3459 จํานวน 10 รายการ

8,630.00               8,630.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
8,630  บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
8,630  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 42/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

9 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอร์รวมจํานวน 11 รายการ

15,357.00             15,357.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โซเว่นโปรอินเตอร์เทรค จํากัด /
15,357  บาท

บริษัท โซเว่นโปรอินเตอร์เทรค จํากัด /
15,357  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 43/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 2 
รายการ

12,980.00             12,980.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เรือนเกษตร 2 /
12,980  บาท

หจก.เรือนเกษตร 2 /
12,980  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 44/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

11 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจํานวน 33 รายการ 31,145.00             31,145.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994) /
31,145  บาท

หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994) /
31,145  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 45/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจํานวน 8 รายการ 7,620.00               7,620.00           เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994) /
7,620  บาท

หจก.ธเนศค้าวัสดุก่อสร้าง (1994) /
7,620  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 46/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 9 
รายการ

152,520.00           152,520.00        เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
152,520  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
152,520  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 47/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

14 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 5 31,200.00             31,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / หจก.เสรีภาพการเกษตร / คุณลักษณะรายละเอียด ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 48/256414 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 5 
รายการ

31,200.00             31,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
31,200  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
31,200  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 48/2564
ลงวันที่ 30/8/2564



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

15 จัดซื้อวัสดุการเกษตรจํานวน 6 
รายการ

11,105.00             11,105.00         เฉพาะเจาะจง หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ /
11,105  บาท

หจก.แม่ฮ่องสอนมิตรอะไหล่ /
11,105  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 49/2564
ลงวันที่ 30/8/2564

16 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จํานวน 
25 รายการและวัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จํานวน 3 รายการ

11,677.00             11,677.00         เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
11,677  บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
11,677  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 50/2564
ลงวันที่ 31/8/2564

17 จัดจ้างทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จํานวน 8 รายการ

11,970.00             11,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซต์ /
11,970  บาท

ร้านปึ๊ดดีไซต์ /
11,970  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 51/2564
ลงวันที่ 31/8/2564

18 จัดจ้างทําวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จํานวน 7 รายการ

5,725.00               5,725.00           เฉพาะเจาะจง ร้านปึ๊ดดีไซต์ /
5,725  บาท

ร้านปึ๊ดดีไซต์ /
5,725  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 52/2564
ลงวันที่ 31/8/2564


