
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน 1 รายการ

3,000.00     3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เชอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เชอร์วิส ราคา 
3,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

163/2563 วันท่ี 4 
มิถุนายน 2563

2
วัสดุการเกษตร  จ านวน 3 
รายการ

47,381.00   47,381.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ ราคาท่ีเสนอ 
47,381.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์ ราคา 
47,381.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

164/2563 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563

3 วัสดุการเกษตร  จ านวน 7 
รายการ

38,650.00   38,650.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ ราคาท่ีเสนอ 
38,650.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์ ราคา 
38,650.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

165/2563 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563

4
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

125,500.00 125,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 125,500.00 บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
 125,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

166/2563 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563

5 วัสดุการเกษตร  จ านวน 1 
รายการ

10,800.00   10,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 10,800.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 10,800.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

167/2563 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563

6
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

87,750.00   87,750.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 87,750.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 87,750.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

168/2563 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2563

7
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์
 หมายเลขทะเบียน ก-5027
 พะเยา จ านวน ๑ คัน

13,000.00   13,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เชอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 13,000.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เชอร์วิส ราคาท่ี 
13,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

171/2563 วันท่ี 5
มิถุนายน 2563

8
วัสดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ

4,960.00     4,960.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 4,960.00 บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
 4,960.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

174/2563 วันท่ี 15 
มิถุนายน 2563

9
จ้างเหมางานซ่อมแซมคันบ่อ
อนุบาลปลา N29 F17 และ
บ่อพ่อแม่พันธ์ุ B7

7,500.00     7,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายบุญช่วย  ม่ิงขวัญ ราคาท่ี
เสนอ 7,500.00 บาท

นายบุญช่วย  ม่ิงขวัญ ราคา 
7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

175/2563 วันท่ี 15 
มิถุนายน 2563

10
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ

3,103.00     3,103.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,103.00
 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด ราคา 3,103.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

177/2563 วันท่ี 17 
มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  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 มิถุนำยน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

11
วัสดุวิทยาศาศตร์ จ านวน 1 
รายการ

6,955.00     6,955.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็มพลัส แอดวานซ์
เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
6,955.00 บาท

บริษัท เอ็มพลัส แอดวานซ์
เซอร์วิส ราคา 6,955.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

178/2563 วันท่ี 17 
มิถุนายน 2563

12
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ

8,560.00     8,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด  ราคาท่ีเสนอ 
8,530.00 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด  ราคา8,530.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

179/2563 วันท่ี 17 
มิถุนายน 2563

13
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ

1,200.00     1,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทจิตปราณีเคหะภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,200.00 บาท

บริษัทจิตปราณีเคหะภัณฑ์ 
ราคา 1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

180/2563 วันท่ี 17 
มิถุนายน 2563

14
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 
รายการ

3,550.50     3,550.50      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 3,550.50 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคา
 3,550.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

181/2563 วันท่ี 17 
มิถุนายน 2563

15
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน  1 รายการ

180.00        180.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 180.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
180.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

183/2563  วันท่ี 23 
มิถุนายน 2563

16
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 5 รายการ

3,170.00     3,170.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 3,170.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
3,170.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

184/2563  วันท่ี 23 
มิถุนายน 2563

17
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 3 รายการ

37,054.50 37,054.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
37,054.50 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
37,054.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

30 มิถุนายน  2563


