
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุการเกษตร 7 รายการ 29,100.00      29,100.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 29,100.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค รา
คาอ 29,100.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

141/2563 วันท่ี
 8 พฤษภาคม 

2563

2 วัสดุการเกษตร 8 รายการ 21,001.00      21,001.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 21,001.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา 21,001.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

142/2563 วันท่ี
 8 พฤษภาคม 

2563

3
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ่านวน 1 งาน

450.00           450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด ราคาท่ีเสนอ 450.00 
บาท

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด ราคา450.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

143/2563 วันท่ี
 12 พฤษภาคม 

2563

4
งานจ้างเหมาบริการงานตรวจ
วิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ่าและ
ปัจจัยการผลิต จ่านวน 1 งาน

36,000.00      36,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ราคา
ท่ีเสนอ 36,000.00 บาท

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา 
ราคา 36,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

144/2563 วันท่ี
 14 พฤษภาคม 

2563

5

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค่า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค่า  วันตานาม ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

145/2563 วันท่ี
15 พฤษภาคม 

2563

6

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค่า ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค่า ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

146/2563 วันท่ี
15 พฤษภาคม 

2563

7

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 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. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

147/2563 วันท่ี
 15 พฤษภาคม 

2563

8

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 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. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

148/2563 วันท่ี
 15 พฤษภาคม 

2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

9

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ ราคา
ท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
ราคา 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

149/2563 วันท่ี
 15 พฤษภาคม 

2563

10

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล สุตะวงค์ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายกมล สุตะวงค์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

150/2563 วันท่ี
 15 พฤษภาคม 

2563

11 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,660.00        6,660.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน่าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 6,660.00 บาท

หจก.พะเยาน่าไพศาล ราคา 
6,660.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

151/2563 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2563

12
วัสดุน ่ามันเชื อเพลิงและหล่อ
ล่ืน

5,000.00        5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน่าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 5,000.00 บาท

หจก.พะเยาน่าไพศาล ราคา 
5,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

152/2563 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2563

13
จ้างเหมาซ่อมบ่ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ จ่านวน ๖ 
เคร่ือง

4,000.00        4,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 4,000.00 บาท

ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส 
ราคา 4,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

153/2563 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

14
งานปรับปรุงพระต่าหนัก
กว๊านพะเยา หลังท่ี ๓

2,950,000.00     2,950,000.00     
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

1. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด วันค่าแสน
 2,488,000.00 บาท ราคาท่ี
เสนอ 2. หจก.บุญชูณัฐวัฒน์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,950,000.00
 บาท 3. ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด 
เอส.ดับเบิลยู.ดี. ก่อสร้าง ราคา
ท่ีเสนอ 2,585,800.00 บาท
 4.พิชญ์คอนสตรัคช่ัน ราคาท่ี
เสนอ 2,210,000.00 บาท 
5.ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด เชียงของ 
คอนสตรัคช่ัน ราคาท่ีเสนอม
2016 2,579,000 บาท

หจก.บุญชูณัฐวัฒน์ ราคา 
2,950,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดเอกสารถูกต้อง    
    2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

สัญญาเลขท่ี 
1/2563 ลงวันท่ี 
20 พฤษภาคม 

2563

15
วัสดุส่านักงาน จ่านวน 21 
รายการ

5,279.00        5,279.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 5,279 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 5,279 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

154/2563 วันท่ี
 21 พฤษภาคม 

2563

16
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน 2 
รายการ

119,305.00       119,305.00        วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
จ่ากัด ราคาท่ีเสนอ 
119,305.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ่ากัด ราคา119,305.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

155/2563 วันท่ี
 21 พฤษภาคม 

2563

17
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 
รายการ

1,278.00        1,278.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,278 บาท

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ่ากัด ราคา 1,278 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

156/2563 วันท่ี
 21 พฤษภาคม 

2563

18
จ้างเหมางานเดินสายระบบ
ไฟฟ้าเข้าพื นท่ีพระต่าหนัก
กว๊านพะเยา

13,500.00      13,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสนธยา ค่านิล ราคาท่ีเสนอ
 13,500 บาท

นายสนธยา ค่านิล ราคาอ 
13,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

157/2563 วันท่ี
 22 พฤษภาคม 

2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

19
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน ๓ 
รายการ

20,758.00      20,758.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ่ากัด ราคาท่ีเสนอ 
20,758.00 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ่ากัด ราคา20,758.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

158/2563 วันท่ี
 26 พฤษภาคม 

2563

20
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน 2 
รายการ

25,808.40      25,808.40       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) จ่ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 25,808.40 บาท

บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) 
จ่ากัด ราคา25,808.40 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

159/2563 วันท่ี
 26 พฤษภาคม 

2563

21 วัสดุไฟฟ้า จ่านวน 1 รายการ 2,990.00        2,990.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 2,990.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 2,990.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

160/2563 วันท่ี
 26 พฤษภาคม 

2563

22
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ่านวน 5 
รายการ

5,152.05        5,152.05         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ่ากัด ราคาท่ีเสนอ 5,152.05
 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ่ากัด ราคา5,152.05 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

161/2563 วันท่ี
 27 พฤษภาคม 

2563

23
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น ่า
 จ่านวน 1 รายการ

30,000.00      30,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชญานนท์ มณีจร ราคาท่ี
เสนอ 30,000 บาท

นายชญานนท์ มณีจร ราคา 
30,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่่าสุด

162/2563 วันท่ี
 29 พฤษภาคม 

2563
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