
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 ราคาท่ีเสนอ 
5,000.00 บาท

นายจรัญ  ไก่งาม ราคา 
5,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

98/2564 วันท่ี 5
 พฤษภาคม 2564

2
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ
เคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน ๔ 
เคร่ือง

13,300.00      13,300.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 13,300.00 บาท

ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส 
ราคา 13,300.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

99/2564 วันท่ี 5
 พฤษภาคม 2564

3
วัสดุการเกษตร จ้านวน ๒ 
รายการ

32,200.00      32,200.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์  ราคาท่ี
เสนอ 32,200.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์  ราคา
 32,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

100/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

4
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 
รายการ

15,000.00      15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ้ากัด 
(ส้านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ้ากัด
 (ส้านักงานใหญ่) ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

101/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

5
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๒ 
รายการ

4,030.00        4,030.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์  ราคาท่ี
เสนอ 32,200.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์  
ราคา32,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

102/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

6
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็คเคร่ือง
คอมพิวเตอร์  จ้านวน 1 งาน

450.00           450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค จ้ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 450.00 บาท

บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ้ากัด ราคา 450.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

103/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

7 จ้างเหมาเช็คและซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้าคอแข็ง1,390.00        1,390.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคาท่ี
เสนอ 1,390.00 บาท

นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคา
 1,390.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

104/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

๑,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง
นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ ราคา
ท่ีเสนอ 1,000.00 บาท

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
ราคา 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

105/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายก๋องค้า ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค้า ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

106/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

10
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสิงห์ค้า วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค้า วันตานาม ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

107/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

11
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

        1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวุฒิ  ติยากว้าง ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายวุฒิ  ติยากว้าง ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

108/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

12
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

        1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชัยวัฒน์  ดวงธิดา ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์  ดวงธิดา ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

109/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

13
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ้าฯ  จ้านวน ๑ งาน

        1,000.00          1,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอินสม วิเศษณ์ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายอินสม วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

110/2564 วันท่ี
 5 พฤษภาคม 

2564

14
วัสดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

7,200.00        7,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคาท่ี
เสนอ 7,200.00 บาท

นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคา
 7,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

111/2564 วันท่ี
 18 พฤษภาคม 

2564

15
วัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ้านวน 2 รายการ

9,752.10 9,752.10 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
9,752.1 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ
 9,752.1 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

วันท่ี 11 
พฤษภาคม 2564

16
วัสดุการเกษตร จ้านวน 6 
รายการ

27,450.00      27,450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ้ากัด ราคาท่ีเสนอ
 27,450.00 บาท

บริษัทไอดักจ้ากัด ราคา 
27,450.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

112/2564 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2564

17
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 3 
รายการ

5,500.00        5,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ้ากัด ราคาท่ีเสนอ
 5,500.00 บาท

บริษัทไอดักจ้ากัด ราคา 
5,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

113/2564 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

18
วัสดุการเกษตร จ้านวน 2 
รายการ

2,000.00        2,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 2,000.00 บาท

บริษัทต้นเกษตร จ้ากัด ราคา
 2,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

114/2564 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2564

19 จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็คเรือ 4,080.00        4,080.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคาที
เสนอ 4,080.00 บาท

นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคา
 4,080.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

115/2564 วันท่ี
 19 พฤษภาคม 

2564

20
จ้างเหมาซ่อมแซมและ
บ้ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า

12,840.00      12,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาท่ี
เสนอ 12,840.00 บาท

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคา 
12,840.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

116/2564 วันท่ี
 25 พฤษภาคม 

2564

21 จ้างเหมาซ่อมเล่ือยตัดไม้ 1,980.00        1,980.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคาท่ี
เสนอ 1,980.00 บาท

นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคา
 1,980.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

117/2564 วันท่ี
 25 พฤษภาคม 

2564

22
จ้างงานตรวจวิเคราะห์
วัตถุดิบสัตว์น ้าและปัจจัยการ
ผลิต จ้านวน ๑ งาน

32,000.00      32,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวศุภรางค์ ฝึกฝน ราคาท่ี
เสนอ 32,000.00 บาท

นางสาวศุภรางค์ ฝึกฝน ราคา
 32,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต้่าสุด

119/2564 วันท่ี
 31 พฤษภาคม 

2564



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


