
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ้ำนวน 3 รำยกำร 17,176.40        17,176.40       วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ี
เสนอ 17,176.40 บำท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำ 
17,176.40 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

4 มกรำคม 2564

2

จ้ำงเหมำงำนเก็บข้อมูลผลกำร
จับสัตว์น้้ำในแหล่งน้้ำขนำด
ใหญ่ (กว๊ำนพะเยำ) ประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕64 
จ้ำนวน 1 งำน

       5,000.00       5,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
นำยจรัญ  ไก่งำม รำคำท่ี
เสนอ 5,000.00 บำท

นำยจรัญ  ไก่งำม รำคำ 
5,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

28/2564 วันท่ี 5 
มกรำคม 2564

3
วัสดุวิทยำศำตร์ จ้ำนวน 1 
รำยกำร

       5,885.00       5,885.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้องปฏิบัติกำรกลำง รำคำ
 ท่ีเสนอ 5,885.00 บำท

ห้องปฏิบัติกำรกลำง รำคำ 
5,885.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

5 มกรำคม 2564

4

จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน ๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
รำคำท่ีเสนอ 1,000.00 
บำท

นำยประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
รำคำ 1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

5
จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน        1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยก๋องค้ำ ยำนะ รำคำท่ี
เสนอ 1,000.00 บำท

นำยก๋องค้ำ ยำนะ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

6

จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน        1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยสิงห์ค้ำ วันตำนำม 
รำคำท่ีเสนอ 1,000.00 
บำท

นำยสิงห์ค้ำ วันตำนำม รำคำ
 1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

7

จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน        1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยวุฒิ  ติยำกว้ำง รำคำท่ี
เสนอ 1,000.00 บำท

นำยวุฒิ  ติยำกว้ำง รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

8

จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน        1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยชัยวัฒน์  ดวงธิดำ 
รำคำท่ีเสนอ 1,000.00 
บำท

นำยชัยวัฒน์  ดวงธิดำ รำคำ
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9

จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวมข้อมูลผล
กำรจับสัตว์น้้ำฯ  จ้ำนวน ๑ งำน        1,000.00       1,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอินสม วิเศษณ์ รำคำท่ี
เสนอ 1,000.00 บำท

นำยอินสม วิเศษณ์ รำคำ
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

10 วัสดุส้ำนักงำน 26 รำยกำร        7,224.00       7,224.00 วิธีเฉพำะเจำะจง พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำท่ี
เสนอ 7,224.00 บำท

พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 
7,224.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

11 วัสดุส้ำนักงำน 24 รำยกำร      12,416.00     12,416.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำท่ี
เสนอ 12,416.00 บำท

พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ 
12,416.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

11 มกรำคม 2564

12
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ้ำนวน 1 
รำยกำร

       5,990.00       5,990.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท บุญยะกำรพิมพ์ 
จ้ำกัด (ส้ำนักงำนใหญ่) 
รำคำท่ีเสนอ 5,990.00 
บำท

บริษัท บุญยะกำรพิมพ์ จ้ำกัด
 (ส้ำนักงำนใหญ่) รำคำ
5,990.00 บำท

ร้ำนไออุ่นดีไซน์ รำคำ+F23 
450.00 บำท

14 มกรำคม 2564

13
จ้ำงเหมำซ่อมเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ้ำนวน 1 งำน

          550.00          550.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ้ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
550.00 บำท

บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ้ำกัด รำคำ550.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

14 มกรำคม 2564

14
วัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 2 
รำยกำร

       4,700.00       4,700.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
หจก.ธีรัตมอำหำรสัตว์ 
รำคำท่ีเสนอ 4,700.00 
บำท

หจก.ธีรัตมอำหำรสัตว์ รำคำ
 4,700.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

14 มกรำคม 2564

15
วัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 3 
รำยกำร

     71,904.00     71,904.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทไซแอนติฟิค ซัพพลำย 
จ้ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
71,904.00 บำท

บริษัทไซแอนติฟิค ซัพพลำย 
จ้ำกัด รำคำ71,904.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

14 มกรำคม 2564

16
วัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 1 
รำยกำร

     33,705.00     33,705.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ้ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 33,405.00 บำท

บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ้ำกัด 
รำคำ 33,405.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต้่ำสุด

42/2564 วันท่ี 14 
มกรำคม 2564


