
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จ้างเหมางานเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการจับสัตว์น ้าใน
แหล่งน ้า (กว๊านพะเยา) 
จ้านวน ๑ งาน

15,300.00     15,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

นายจรัญ ไก่งาม ราคาท่ีเสนอ 
15,300.00 บาท

นายจรัญ ไก่งาม ราคา 
15,300.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

15/2563 วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2562

2 จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า
 จ้านวน ๑ งาน

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

นายเอส  จันทร์วบงศื ราคา 
8,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

16/2563 วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2562

3
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค้า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค้า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

18/2563 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562

4
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค้า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค้า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

19/2563 วันท่ี  11
พฤศจิกายน 2562

5
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน 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.
เสนอราคาต้่าสุด

20/2563 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562

6
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน 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.
เสนอราคาต้่าสุด

21/2563 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562

7
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน 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.
เสนอราคาต้่าสุด

22/2563 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน 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.
เสนอราคาต้่าสุด

23/2563 วันท่ี 11 
พฤศจิกายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 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 พฤศจิกำยน 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

9
งานจ้างเหมาบริการงานตรวจ
วิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ้าและ
ปัจจัยการผลิต จ้านวน 1 งาน

22,500.00     22,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนลพรรณ  วงศ์ถา 
ราคาท่ีเสนอ 22,500 บาท

นางสาวนลพรรณ  วงศ์ถา ราคา 
22,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

26/2563 วันท่ี 14 
พฤศจิกายน 2562

10 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองวิเคราะห์
สารปนเป้ือน จ้านวน ๑ งาน

       8,196.20       8,196.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
8,196.20 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ้ากัด ราคา8,196.20 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

28/2563 วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2562

11
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๑ 
รายการ        2,354.00       2,354.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
2,354.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ้ากัด ราคา2,354.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

29/2563 วันท่ี 22 
พฤศจิกายน 2562

12

จ้างเหมาบ้ารุงรักษาสมรรถนะ
 (Performance 
maintenance) เคร่ือง HPLC
 จ้านวน ๑ งาน

     53,500.00     53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) 
จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
53,500.00 บาท

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) 
จ้ากัด ราคา 53,500.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

30/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562

13

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๑๘
 รายการ

     75,475.00     75,475.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทยูเนียน ซายน์  จ้ากัด
 (ส้านักงานใหญ่) ราคาท่ี
เสนอ 75,475.00 บาท

บริษัทยูเนียน ซายน์  จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่) ราคา 
75,475.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

31/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562

14
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๑ 
รายการ      37,985.00     37,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) 
จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
37,985.00 บาท

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) 
จ้ากัด ราคา37,985.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

32/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562

15
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 14
 รายการ      28,601.10     28,601.10 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอน
ติฟิค จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
28,601.10 บาท

บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ้ากัด ราคา 28,601.10 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

33/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

16
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 
รายการ    104,325.00   104,325.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
104,325.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
104,325.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

34/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562

17
จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
จ้านวน ๑ งาน

     33,384.00     33,384.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน
 จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
33,384.00 บาท

บริษัทดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน 
จ้ากัด ราคา 33,384.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

35/2563 วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2562


