
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา
อาคารปฏิบัติการ จ านวน ๑ 
งาน

39,440.00      39,440.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนรินทร์ชัย ผลดี ราคาท่ี
เสนอ 39,440.00 บาท

นายนรินทร์ชัย ผลดี ราคา 
39,440.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

120/2564 วันท่ี
 2 มิถุนายน 2564

2
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน ๑ งาน

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

นายประสิทธ์ิ  อินทะวงศ์ 
ราคา1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

121/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

3
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน ๑ งาน

1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายก๋องค า ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค า ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

122/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

4
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน ๑ งาน

1,000.00        1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสิงห์ค า วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า วันตานาม ราคา
 1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

123/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

5
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน 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.เสนอราคาต่ าสุด

124/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

6
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน 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.เสนอราคาต่ าสุด

125/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

7
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น  าฯ จ านวน 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.เสนอราคาต่ าสุด

126/2564 วันท่ี
 9 มิถุนายน 2564

8
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น  า
 จ านวน ๑ งาน

22,500.00      22,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกฤษเมธ  จ๋ีค าวัน ราคาท่ี
เสนอ 22,500.00 บาท

นายกฤษเมธ  จ๋ีค าวัน ราคา 
22,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

127/2564 วันท่ี
14 มิถุนายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 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 มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

9
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น  า
 จ านวน ๑ งาน

22,500.00      22,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายหาญ เผ่าป๋ันใจ ราคาท่ี
เสนอ 22,500 บาท

นายหาญ เผ่าป๋ันใจ ราคา 
22,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

128/2564 วันท่ี
14 มิถุนายน 2564

10
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมเคร่ือง
ตัดหญ้าข้อแข็ง จ านวน ๑ งาน

550.00           550.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคาท่ี
เสนอ 550.00

นายชมภู  สุขศรีราษฎร์ ราคา
 550.00

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

129/2564 วันท่ี
 18 มิถุนายน 

2564

11

จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจัด
ระเบียบการท าประมง  
จ านวน 2 รายการ

780.00           780.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
780.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
780.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

130/2564 วันท่ี
18 มิถุนายน 2564

12 วัสดุไฟฟ้า จ านวน 5 รายการ 1,908.00        1,908.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 1,908.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 1,908.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

131/2564 วันท่ี
 21 มิถุนายน 

2564

13
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 
รายการ

3,656.00        3,656.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 3,656.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 3,656.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

132/2564 วันท่ี
 21 มิถุนายน 

2564

14
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 
รายการ

8,715.00        8,715.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 8,715.00

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 8,715.00

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

133/2564 วันท่ี
 22 มิถุนายน 

2564

15
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและ
คานไม้ อาคารภายในศูนย์ฯ 
ฝ่ังกว๊านพะเยา จ านวน 1 งาน

90,000.00 90,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายประจัญ อุ่นตาล ราคาท่ี
เสนอ 90,000.00 บาท

นายประจัญ อุ่นตาล ราคาท่ี
เสนอ 90,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

134/2564 วันท่ี
 22 มิถุนายน 

2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

16

จ้างเหมาตรวจเช็คเปล่ียน
อะไหล่ 2690 
R+PUMP-LOW DUCER 
TUBE เคร่ือง HPLC จ านวน 
1 งาน

9,309.00        9,309.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษาท เอส.เอ. (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 9,309.00
 บาท

บริษาท เอส.เอ. (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคา 9,309.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

135/2564 วันท่ี
 25 มิถุนายน 

2564

17
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๒ 
รายการ

16,480.00      16,480.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 16,480.00 บาท

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
 ราคา 16,480.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

136/2564 วันท่ี
 30 มิถุนายน 

2564

18
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

10,880.00      10,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 10,880.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 10,880.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

137/2564 วันท่ี
30 มิถุนายน 2564

19
วัสดุการเกษตร จ านวน ๓ 
รายการ

62,792.00      62,792.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 62,792.00 บาท

บริษัทต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 62,792.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

138/2564 วันท่ี
 30 มิถุนายน 

2564

20
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

5,590.00        5,590.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 5,590.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 5,590.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

139/2564 วันท่ี 
 1 กรกฎาคม 

2564

21
วัสดุการเกษตร จ านวน ๓ 
รายการ

24,600.00      24,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 24,600.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 24,600.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง             
   2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

140/2564 วันท่ี 
 1 กรกฎาคม 

2564



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง


