
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จ้างเหมางานท าความสะอาด
อาคารและห้องปฏิบัติการ และ
อุปกรณ์ในอาคารและ
ห้องปฎิบัติการ จ านวน ๑ งาน

15,000.00        15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นางศริวรรณ ทองสิงห์ ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

นางศริวรรณ ทองสิงห์ ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

36/2563 วันท่ี 2 
ธันวาคม 2563

2
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น  า 
จ านวน ๑ งาน

15,000.00        15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00 บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

37/2563 วันท่ี 2 
ธันวาคม 2563

3
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น  า 
จ านวน ๑ งาน

15,000.00        15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

38/2563 วันท่ี 2 
ธันวาคม 2563

4
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น  า 
จ านวน ๑ งาน

8,500.00          8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายเอส จันทร์วงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 8,500.00 บาท

นายเอส จันทร์วงศ์ ราคา 
8,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

39/2563 วันท่ี 3 
ธันวาคม 2563

5
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

42/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

6
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายก๋องค า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

43/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

7
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

44/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

45/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

9
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

46/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

10
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน

1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

47/2563 วันท่ี 12 
ธันวาคม 2563

11

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการ
ระบบนิเวศน์ทางน  า จ านวน ๑ 
รายการ

960.00             960.00            วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
960.00 บาท

ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคา 960.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

48/2563 วันท่ี 13 
ธันวาคม 2563

12
ซื อวัสดุส านักงาน  จ านวน 2 
รายการ

2,700.00          2,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 2,700.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 
2,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

51/2563 วันท่ี 19 
ธันวาคม 2562

13
ซื อวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

1,200.00          1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,200.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคา 
1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

52/2563 วันท่ี 20 
ธันวาคม 2562

14

จ้างเหมางานตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ชล-
5056 กรุงเทพมหานคร จ านวน 
1 งาน

3,066.62 3,066.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าพะเยา (1994) 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาท่ี

เสนอ 3,066.62 บาท

บริษัทโตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคา 

3,066.62 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

54/2563 วันท่ี 20 
ธันวาคม 2562

15
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ 
รายการ

720.00 720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 720.00 

บาท

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคา 720.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

55/2563 วันท่ี 20 
ธันวาคม 2562


