
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมางานเก็บข้อมูลผลการ
จับสัตว์น ้าในแหล่งน ้าขนาด
ใหญ่ (กว๊านพะเยา) ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 
จ้านวน 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.
เสนอราคาต้่าสุด

60/2564 วันท่ี 1 
มีนาคม 2564

2
วัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ้านวน 3 รายการ

11,349.20 11,349.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 11,349.20 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
11,349.20 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

2 มีนาคม 2564

3 วัสดุเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ้านวน ๑ รายการ

14,622.00     14,622.00    วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 14,622.00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
14,622.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

61/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

4 วัสดุการเกษตร จ้านวสน ๓ 
รายการ

25,350.00 25,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 25,350.00
 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 25,350.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

62/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

5 วัสดุการเกษตร จ้านวน ๒ 
รายการ

6,800.00       6,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 6,800.00 
บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 6,800.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

63/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

6

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

64/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

7
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

65/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

8

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

66/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  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 มีนำคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9

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

67/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

10

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

68/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

11

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

69/2564 วันท่ี 8 
มีนาคม 2564

12
วัสดุการเกษตร จ้านวน ๑ 
รายการ

     50,000.00     50,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 50,000.00
 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด ราคา
 50,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

70/2564 วันท่ี 9 
มีนาคม 2564

13
วัสดุการเกษตร จ้านวน 4 
รายการ

       9,380.00       9,380.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 9,380.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
9,380.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

71/2564 วันท่ี 9 
มีนาคม 2564

14
วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 
รายการ

     24,300.00     24,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 24,300.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
24,300.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

72/2564 วันท่ี 9 
มีนาคม 2564

15
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์
 หมายเลขทะเบียน 6ฌ-
7556 กทม. จ้านวน 1 งาน

     17,000.00     17,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 17,000.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
17,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด 73/2564 วันท่ี 10 

มีนาคม 2564

16 วัสดุการเกษตร จ้านวน ๑ 
รายการ

1,020.00       1,020.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 1,020.00 
บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด ราคา
 1,020.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

74/2564 วันท่ี 10 
มีนาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

17 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 
รายการ

3,000.00       3,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
3,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

75/2564 วันท่ี 10 
มีนาคม 2564

18 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 
รายการ

1,200.00       1,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 1,200.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

76/2564 วันท่ี 10 
มีนาคม 2564

19 วัสดุการเกษตร จ้านวน ๑ 
รายการ

1,656.00       1,656.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นางศรีวรรณ ทองสิงห์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,656.00 
บาท

นางศรีวรรณ ทองสิงห์ ราคา
 1,656.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

77/2564 วันท่ี 10 
มีนาคม 2564

20
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็คสภาพ
ยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
 กต 443 พะเยา

22,800.00     22,800.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 22,800.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
22,800.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

78/2564 วันท่ี 15 
มีนาคม 2564

21
วัสดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

15,360.00     15,360.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนรินทร์  ชอบจิตร 
ราคาท่ีเสนอ 15,360.00
 บาท

นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคา
 15,360.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

80/2564 วันท่ี 15 
มีนาคม 2564

22
วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 
รายการ

5,010.00       5,010.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,010.00 
บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 5,010.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

81/2564 วันท่ี 15 
มีนาคม 2564

23
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 6 
รายการ

15,470.00     15,470.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 15,470.00
 บาท

ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค 
ราคา 15,470.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

82/2564 วันท่ี 15 
มีนาคม 2564

24
วัสดุก่อสร้าง จ้านวน 1 
รายการ

3,916.00       3,916.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,916.00 
บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 3,916.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

83/2564 วันท่ี 22 
มีนาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

25
จ้างเหมาท้าสติกเกอร์ติดแผ่น
โลหะ (ป้ายโครงการฯ)

1,250.00       1,250.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ี
เสนอ 1,250.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
1,250.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด
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