
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้า

อาคารห้องสมุด (ท่ีท าการ
ศูนย์ฯ (เดิม))

3,500.00       3,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุพงศ์ ยศไสว

พงศ์พันธ์ุ ราคาท่ีเสนอ 
3,500.00 บาท

นายภานุพงศ์ ยศไสว
พงศ์พันธ์ุ ราคา 3,500.00 

บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

85/2564 วันท่ี 1 
เมษายน 2564

2
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน 2 รายการ

17,231.10 17,231.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 17231.10 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ
 17231.10 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 1 เมษายน 2564

3

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

86/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

4
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

87/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

5

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

88/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

6

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

89/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

7

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

90/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

8

จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

91/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 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 เมษำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9

จ้างเหมางานเก็บข้อมูลผลการ
จับสัตว์น้ าในแหล่งน้ 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

92/2564 วันท่ี 7 
เมษายน 2564

10
วัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน จ านวน
 2 รายการ

3,040.00       3,040.00      วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.น าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 3,040.00 บาท

หจก.น าไพศาล ราคา 
3,040.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

93/2564 วันท่ี 21 
เมษายน 2564

11
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 9 
รายการ

3,989.00       3,989.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,989.00 
บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 3,989.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

94/3564 วันท่ี 22 
เมษายน 2564

12
วัสดุวิทยาศาตร์ จ านวน 1 
รายการ

9,095.00       9,095.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด ราคา
ท่ีเสนอ 9,095.00 บาท

ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอ 
9,095.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

95/2564 วันท่ี 29 
เมษายน 2564

13
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ 
รายการ

69,550.00     69,550.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
69,550.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ ากัด ราคา69,550.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

95/2564 วันท่ี 29 
เมษายน 2564

14
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 
รายการ

82,004.80     82,004.80    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอน
ติฟิค จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
82,004.80 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด ราคา82,004.80 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

96/2564 วันท่ี 29 
เมษายน 2564


