
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 20,116.00  20,116.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 20,116.00 บาท

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคา 20,116.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

204/2563 วันท่ี 2 
กันยายน 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

30,495.00 30,495.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก เอ็มพลัส แอดวานซ์
เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
30,495.00 บาท

หจก เอ็มพลัส แอดวานซ์
เซอร์วิส ราคา 30,495.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

205/2563 วันท่ี 2 
กันยายน 2563

จ้างเหมาสอบเทียบ
Oualitfication เคร่ือง HPLC
 จ านวน ๑ งาน

45,261.00  45,261.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 45,261.00 บาท

บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคา 45,261.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

206/2563 วันท่ี 2 
กันยายน 2563

จ้างเหมาซ่อมบ ารุง
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๑ 
เคร่ือง

9,000.00    9,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

ช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคา 
9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

207/2563 วันท่ี 2 
กันยายน 2563

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเรือยนต์
ท้องแบน จ านวน 1 งาน

11,220.00 11,220.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
อู่โอภาสมารีน ราคาท่ีเสนอ 
11,220.00 บาท

อู่โอภาสมารีน ราคา 
11,220.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

208/2563 วันท่ี 2 
กันยายน 2563

วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑๒ 
รายการ

4,967.80    4,967.80    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 4,967.80 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคา
 4,967.80 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

210/2563 วันท่ี 8 
กันยายน 2563

วัสดุการเกษตร จ านวน ๑ 
รายการ

39,150.00  39,150.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 39,150.00 บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
 39,150.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

211/2563 วันท่ี 9 
กันยายน 2563

วัสดุบ้านงานครัว จ านวน ๒ 
รายการ

    4,860.00     4,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคาท่ี
เสนอ 4,860.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคา
 4,860.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

212/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

วัสดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

634.00       634.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 634.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 634.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

213/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ

2,696.40 2,696.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 2,696.40 บาท

บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคา 2,696.40 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

214/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

    1,100.00     1,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคาท่ี
เสนอ 1,100.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคา
 1,100.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

215/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

วัสดุการเกษตร จ านวน 7 
รายการ

  41,436.00   41,436.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคาท่ี
เสนอ 41,436.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์ควาเทค ราคา
 41,436.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

21/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 3 รายการ

20,140.00 20,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 20,140.00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
20,140.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

217/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563

วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

10,500.00  10,500.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 10,500.00 บาท

หจก.ธีรัตม์อาหารสัตว์ ราคา
 10,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

218/2563 วันท่ี  14 
กันยายน 2563

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า จ านวน 
๑ งาน

    4,000.00     4,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชญานนท์ มณีจร ราคาท่ี
เสนอ 4,000.00 บาท

นายชญานนท์ มณีจร ราคา 
4,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

219/2563 วันท่ี 14 
กันยายน 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
รายการ

  10,760.00   10,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 10,760.00 บาท

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
 ราคา 10,760.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

220/2563 วันท่ี 14 
กันยายน 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ 
รายการ

  34,775.00   34,775.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
34,775.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ ากัด ราคา34,775.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

221/2563 วันท่ี 14 
กันยายน 2563

จ้างเหมาติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า
ออนไลน์ วันประมงแห่งชาติ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖3 จ านวน
 ๑ งาน

    5,992.00     5,992.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทีโอที จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,992.00 บาท

บริษัท ทีโอที จ ากัด ราคา 
5,992.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

222/2563 วันท่ี 14 
กันยายน 2563

วัสดุส านักงาน จ านวน 3 
รายการ

    8,075.00     8,075.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 8,075.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 8,075.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

223/2563 วันท่ี 14 
กันยายน 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

  13,000.00   13,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 13,000.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคา 
13,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

225/2563 วันท่ี 15 
กันยายน 2563

วัสดุการเกษตร จ านวน 9 
รายการ

38,360.00  38,360.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
38,360.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคา 
38,360.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 15 กันยายน 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 10 รายการ

15,130.00  15,130.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.น าไพศาล ราคาท่ีเสนอ 
15,130.00 บาท

หจก.น าไพศาล ราคา 
15,130.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

17 กันยายน 2563

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน 2 รายการ

1,920.00    1,920.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.น าไพศาล ราคาท่ีเสนอ 
1,920.00 บาท

หจก.น าไพศาล ราคา
1,920.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

17 กันยายน 2563

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 7 รายการ

3,883.00    3,883.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 3,883.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคา
 3,883.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

17 กันยายน 2563

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง

4,000.00    4,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเปเปอร์ แอนด์ 
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ราคาท่ี
เสนอ 4,000.00 บาท

ร้านเปเปอร์ แอนด์ 
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ราคา 
4,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 17 กันยายน 2563

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

10,273.80 10,273.80 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
10,273.80 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
10,273.80 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

25 กันยายน 2563

วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

15,530.00  15,530.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 15,530.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 15,530.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

25 กันยายน 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ 
รายการ

11,875.00  11,875.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 11,875.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 11,875.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 25 กันยายน 2563

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๔ 
รายการ

2,660.00    2,660.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 2,660.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคา 
2,660.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

25 กันยายน 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน 2 รายการ

16,213.00  16,213.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 16,213.00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
16,213.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

29 กันยายน 2563

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 4 
รายการ

4,600.00    4,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 4,600.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตโชว์ ราคา
 4,600.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

29 กันยายน 2563

วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 
รายการ

4,510.00    4,510.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 4,510.00
 บาท

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ราคา4,510.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 29 กันยายน 2563

เหมาตรวจเช็คซ่อมตู้จ่าย
ไฟฟ้าภายในอาคารส านักงาน
 จ านวน ๑ งาน

5,000.00    5,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 5,000.00 บาท

ช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคา 
5,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 29 กันยายน 2563

วัสดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ

18,700.00  18,700.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 18,700.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 18,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด 29 กันยายน 2563


