
แบบ สขร. 1

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

1 ค่าวัสดุงานบ้านฯ และวัสดุการเกษตร                4,606.00            4,606.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธัมมาทรัพย์เจริญ จํากัด /
4,606  บาท

บ.ธัมมาทรัพย์เจริญ จํากัด /
4,606  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564
ลงวันที่ 26/8/2564

2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2,150.00               2,150.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
2,150  บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
2,150  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564
ลงวันที่ 26/8/2564

3 ค่าซ่อมบํารุงรถยนต์ บก-2437 มส. 1,460.00               1,460.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
1,460  บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
1,460  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 24/2564
ลงวันที่ 26/8/2564

4 ค่าซ่อมบํารุงรถยนต์ กข-2388 มส. 2,300.00               2,300.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
2,300  บาท

หจก.เฟืองทองอะไหล่ยางยนต์ /
2,300  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งจ้างเลขที่ 25/2564
ลงวันที่ 26/8/2564

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,300.00               1,300.00           เฉพาะเจาะจง บ.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จํากัด /
1,300  บาท

บ.แอดไวซ์แม่ฮ่องสอน จํากัด /
1,300  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564
ลงวันที่ 26/8/2564

6 ค่าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 1,320.00               1,320.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มแม่ฮ่องสอน / สยามฟาร์มแม่ฮ่องสอน / คุณลักษณะรายละเอียด บิลเงินสดเล่มที่ 014 เลขที่ 0681

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

6 ค่าวัสดุการเกษตร(เงินทดรองราชการ) 1,320.00               1,320.00           เฉพาะเจาะจง สยามฟาร์มแม่ฮ่องสอน /
1,320  บาท

สยามฟาร์มแม่ฮ่องสอน /
1,320  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

บิลเงินสดเล่มที่ 014 เลขที่ 0681
ลงวันที่ 30/8/2564

7 ค่าวัสดุสํานักงาน 190.00                 190.00             เฉพาะเจาะจง บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
190  บาท

บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
190  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

8 ค่าวัสดุสํานักงาน 240.00                 240.00             เฉพาะเจาะจง บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
240 บาท

บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
240 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

9 ค่าวัสดุสํานักงาน 185.00                 185.00             เฉพาะเจาะจง บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
185  บาท

บ.เซเว่นโปรอินเตอร์เทรด จก. /
185  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

10 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 842.00                 842.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
842  บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
842  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

11 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,720.00               1,720.00           เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
1,720 บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
1,720 บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 860.00                 860.00             เฉพาะเจาะจง หจก.อุดมอะไหล่ /
860  บาท

หจก.อุดมอะไหล่ /
860  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

13 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,682.00               1,682.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
1,682  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
1,682  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,970.00               4,970.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
4,970  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
4,970  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2564
ลงวันที่ 7/9/2564

15 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,110.00               3,110.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร / หจก.เสรีภาพการเกษตร / คุณลักษณะรายละเอียด15 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,110.00               3,110.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
3,110  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
3,110  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564
ลงวันที่ 7/9/2564



แบบ สขร. 1

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

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564
(ชื่อหน่วยงาน)..ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดแม่ฮ่องสอน...

ลําดับที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง วิธีซื้อหรือจ้าง

16 ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 980.00                 980.00             เฉพาะเจาะจง บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
980  บาท

บ.สุขุมเซอร์วิส จํากัด มส. /
980  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบแจ้งหนี้0707640900078-1
ลงวันที่ 8/9/2564

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ จํานวน 4 รายการ 5,270.00               5,270.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดไวน์แม่ฮ่องสอน จํากัด /
5,270  บาท

บริษัท แอดไวน์แม่ฮ่องสอน จํากัด /
5,270  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 53/2564
ลงวันที่ 8/9/2564

18 ค่าวัสดุการเกษตรจํานวน 4 รายการ 11,225.00             11,225.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร /
11,225  บาท

หจก.เสรีภาพการเกษตร /
11,225  บาท

คุณลักษณะรายละเอียด
ตรงตามเงื่อนไข

ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขที่ 54/2564
ลงวันที่ 8/9/2564


