
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างงานตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบสัตว์น ้าและปัจจัยการ
ผลิต จ้านวน ๑ งาน

     24,000.00     24,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศุภรางค์ ฝึกฝน 
ราคาท่ีเสนอ 24,000.00
 บาท

นางสาวศุภรางค์ ฝึกฝน ราคา
 24,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

13/2564 วันท่ี 3 
ธันวาคม 2563

2

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 
บาท

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
ราคา 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

14/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

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

นายก๋องค้า ยานะ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายก๋องค้า ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

15/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

4

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

นายสิงห์ค้า วันตานาม 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 
บาท

นายสิงห์ค้า วันตานาม ราคา
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

16/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

5

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

นายวุฒิ  ติยากว้าง ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายวุฒิ  ติยากว้าง ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

17/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

6

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

นายชัยวัฒน์  ดวงธิดา 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 
บาท

นายชัยวัฒน์  ดวงธิดา ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

18/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

7

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

19/2564 วันท่ี 7 
ธันวาคม 2563

8
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 24
 รายการ

   127,066.78   127,066.78 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน
ติฟิค จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
127,066.78 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ้ากัด ราคา127,066.78 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

20/2564 วันท่ี16 
ธันวาคม 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
ระบบอินเตอร์เน็ตภายใน
อาคารส้านักงาน จ้านวน ๑ 
งาน

     13,910.00     13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จ้ากัด 
(มหาชน) ราคาท่ีเสนอ 
13,910.00 บาท

บริษัท ทีโอที จ้ากัด (มหาชน)
 ราคา 13,910.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด 21/2564 วันท่ี 17 

ธันวาคม 2563

10
จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
จ้านวน ๑ งาน

     42,158.00     42,158.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ดอกเตอร์ คาลิ
เบรช่ัน จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ
 42,158.00 บาท

บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน
 จ้ากัด ราคา42,158.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

22/2564 วันท่ี 17 
ธันวาคม 2563

11
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 21
 รายการ

     49,801.01     49,801.01 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน
ติฟิค จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
49,801.01 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ้ากัด ราคา49,801.01 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

23/2564 วันท่ี 17 
ธันวาคม 2563

12
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า
ชนิดคนน่ังขับ จ้านวน ๑ งาน

       2,700.00       2,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.00 
บาท

นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคา
 2,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

24/2564 วันท่ี 18 
ธันวาคม 2563

13
วัสดุการเกษตร จ้านวน ๑ 
รายการ

       1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

25/2564 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2563

14
วัสดุการเกษตร จ้านวน ๑ 
รายการ

       4,750.00       4,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 4,750.00 
บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด ราคา
 4,750.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

26/2564 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2563

15
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๒ 
รายการ

     12,000.00     12,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 12,000.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
12,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

27/2564 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2563


