
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 25 
รายการ

16,581.60     16,581.60    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 16,581.60
 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 16,581.60 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

43/2564 วันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ์ 2564

2

จ้างเหมางานเก็บข้อมูลผลการ
จับสัตว์น  าในแหล่งน  าขนาด
ใหญ่ (กว๊านพะเยา) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
จ านวน 1 งาน

5,000.00       5,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจรัญ  ไก่งาม ราคาท่ี
เสนอ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

นายจรัญ  ไก่งาม ราคา 
๕,๐๐๐.๐๐ บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

44/2564 วันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ์ 256

3 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 4,307.00 4,307.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,307.00 
บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 4,307.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

45/2564 วันท่ี ๔ 
กุมภาพันธ์ 256

4
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน 3 รายการ

12,529.10 12,529.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 12529.10 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
12529.10 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

5 กุมภาพันธ์ 2564

5
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน กจ 2060
 พะเยา จ านวน 1 คัน

8,484.03       8,484.03      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
8,484.03 บาท

บริษัท มิตซูพันล้าน พะเยา 
จ ากัด ราคา8,484.03 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

46/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

6

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน 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.
เสนอราคาต่ าสุด

47/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

7
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน 1,000.00       1,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค า ยานะ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายก๋องค า ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

48/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

8

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน ๑ งาน 1,000.00       1,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า วันตานาม 
ราคาท่ีเสนอ 1,000.00 
บาท

นายสิงห์ค า วันตานาม ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

49/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 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 กุมภำพันธ์ 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน 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.
เสนอราคาต่ าสุด

50/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

10

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน 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.
เสนอราคาต่ าสุด

51/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

11

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ  จ านวน 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.
เสนอราคาต่ าสุด

52/2564 วันท่ี ๘ 
กุมภาพันธ์ 2564

12
จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อม
ระบบไฟฟ้าของโรงผลิต
อาหารสัตว์น  า

       3,445.00       3,445.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคาท่ีเสนอ 3,445.00 
บาท

ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคา 3,445.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

53/2564 วันท่ี 11 
กุมภาพันธ์ 2564

13 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 19 
รายการ

6,376.50 6,376.50 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,376.50 
บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 6,376.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

54/2564 วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564

14 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

24,900.00     24,900.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 24,900.00
 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 24,900.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

55/2564 วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564

15 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ 
รายการ

34,775.00     34,775.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
34,775.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ ากัด ราคา 34,775.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

56/2564 วันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2564

16
จ้างเหมางานตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 
กต-443 พะเยา

3,301.49 3,301.49 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทโตโยต้า ราคาท่ีเสนอ
 3,301.49 บาท

บริษัทโตโยต้า ราคา 
3,301.49 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

57/2564 วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

17 วัสดุการเกษตร จ านวน ๓ 
รายการ

52,500.00     52,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนนทสิทธ์ิ ศักด์ิสร 
ราคาท่ีเสนอ 52,500.00
 บาท

นายนนทสิทธ์ิ ศักด์ิสร ราคา 
52,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

58/2564 วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564

18
จ้างงานตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบสัตว์น  าและปัจจัยการ
ผลิต จ านวน 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.
เสนอราคาต่ าสุด

59/2564 วันท่ี 23 
กุมภาพันธ์ 2564


