
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

15,600.00     15,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ี
เสนอ 15,600.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคา 
15,600.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

58/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

2
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๕ รายการ

21,186.00     21,186.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เอ็มพลัส แอดวานซ์ 
เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
21,186.00 บาท

หจก.เอ็มพลัส แอดวานซ์ 
เซอร์วิส ราคา21,186.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

59/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

3
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข
 7790 พะเยา จ านวน 1 คัน

2,321.90 2,321.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. ล าปางศิริชัย ราคาท่ี
เสนอ 2,321.90 บาท

หจก. ล าปางศิริชัย ราคา 
2,321.90 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

60/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

4

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น้ า

15,000.00     15,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา 
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00
 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคา
 15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

61/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

5

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น้ า

15,000.00 15,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายแอต เมืองช่ืน ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

นายแอต เมืองช่ืน ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

62/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

6

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น้ า

15,000.00     15,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเรณู  เพียรงาน ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

63/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

7

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น้ า

15,000.00     15,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายค าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคาท่ีเสนอ 15,000.00
 บาท

นายค าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคา 15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

64/2563 วันท่ี 3 
มกราคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
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 มกรำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

8

จ้างเหมางานงานเก็บรวบรวม

ข้อมูลผลการจับสัตว์น ้าใน

แหล่งน ้า (กว๊านพะเยา)  

จ้านวน ๑ งาน

10,200.00     10,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจรัญ ไก่งาม ราคาท่ี
เสนอ 10,200.00 บาท

นายจรัญ ไก่งาม ราคา 
10,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

65/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

9
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า

 จ้านวน 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

66/2563 วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563

10

จ้างเหมางานตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กต-443 กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 งาน

3,323.42 3,323.42 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโตโยต้าพะเยา 
(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,323.42 บาท

บริษัทโตโยต้าพะเยา 
(1994) ผู้จ าหน่ายโตโยต้า 
จ ากัด ราคา 3,323.42 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

67/2563 วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563

11

จ้างเหมาท าป้ายไวนิล
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
ประจ าปี 2563 จ านวน ๑ 
รายการ

450.00          450.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคาท่ี
เสนอ 450.00 บาท

ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคา 
450.00 บาท

ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคา+F23 
450.00 บาท

68/2563 วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2563

12
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

69/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

13
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

70/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

14
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

71/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

15
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

72/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

16
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

73/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

17
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

74/2563 วันท่ี 6 
มกราคม 2563

18

จ้างเหมาท าป้ายไวนิลการ
รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกใน
กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า  
จ านวน ๑ รายการ

900.00          900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคาท่ี
เสนอ 900.00 บาท

ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคา 
900.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

75/2563 วันท่ี 13 
มกราคม 2563

19
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมรถยนต์
 หมายเลขทะเบียนกจ 2060
 พะเยา จ านวน 1งาน

5,488.03 5,488.03 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทมิตซูพันล้าน พะเยา 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,488.03 บาท

บริษัทมิตซูพันล้าน พะเยา 
จ ากัด ราคา 5,488.03 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

77/2563 วันท่ี 14 
มกราคม 2563

20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ9,888.00       9,888.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอร์ออล คอร์
เปอเรช่ัน จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 9,888.00 บาท

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา9,888.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

79/2563 วันท่ี 17 
มกราคม 2563

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ27,990.00     27,990.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 27,990.00
 บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
 27,990.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

80/2563 วันท่ี 17 
มกราคม 2563

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ1,810.00       1,810.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,810.00 
บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
ท่ีเสนอ 1,810.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

82/2563 วันท่ี 17 
มกราคม 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

23 จ้างเหมางานเดินระบบไฟฟ้าอาคารปฏิบัติการศูนย์ฯ  จ านวน ๑ งาน75,328.00     75,328.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคาท่ีเสนอ 75,328.00
 บาท

ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคา 75,328.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

83/2563 วันท่ี 29 
มกราคม 2563

24
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ รายการ

5,136.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน
ติฟิค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,136.00 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด ราคา5,136.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

84/2563 วันท่ี 30 
มกราคม 2563

25 จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,500.00       7,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร 
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 
บาท

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคา
 7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

85/2563 วันท่ี 31 
มกราคม 2563

26 จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7,500.00       7,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 
บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคา 7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

86/2563 วันท่ี 31 
มกราคม 2563

27

จ้างเหมางานท าความสะอาด
อาคารและห้องปฏิบัติการ 
และอุปกรณ์ในอาคารและ
ห้องปฎิบัติการ

7,500.00       7,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 
บาท

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคา
 7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

87/2563 วันท่ี 31 
มกราคม 2563


