
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จ้างเหมาท าป้าย
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ประมงอาสาพาปลากลับบ้าน 
 จ านวน 2 รายการ

3,300.00        3,300.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
3,300.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
3,300.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

157/2564 วันท่ี3
 สิงหาคม 2564

2
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ 
รายการ

69,550.00      69,550.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
69,550.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ ากัด ราคา69,550.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

158/2564 วันท่ี 3
 สิงหาคม 2564

3
วัสดุส านักงาน จ านวน 8 
รายการ

7,240.00        7,240.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 7,240.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 7,240.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

159/2564 วันท่ี 3
 สิงหาคม 2564

4
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

16,513.80 16,513.80 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ ราคาท่ีเสนอ 
16,513.80 บาท

หจก.วันสิริ ราคา 
16,513.80 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

 วันท่ี 4 สิงหาคม 
2564

5
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 
รายการ

20,704.50      20,704.50       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 20,704.50 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคา20,704.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

160/2564 วันท่ี 4
 สิงหาคม 2564

6
วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

5,280.00        5,280.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 5,280.00 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 5,280.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

161/2564 วันท่ี4
 สิงหาคม 2564

7
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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.เสนอราคาต่ าสุด

162/2564 วันท่ี 4
 สิงหาคม 2564

8
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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

163/2564 วันท่ี 4
 สิงหาคม 2564

9
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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

164/2564 วันท่ี 4
 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 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 สิงหำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

10
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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

165/2564 วันท่ี4
 สิงหาคม 2564

11
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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

166/25654 ลง
วันท่ี4 สิงหาคม 

2564

12
จ้างเหมาเก็บรวบรวมข้อมูล
สัตว์น้ าฯ

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

167/2564 วันท่ี 4
 สิงหาคม 2564

13
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน
 ๑ รายการ

432.00           432.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
432.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
432.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

168/2564 วันท่ี 6
 สิงหาคม 2564

14
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน ๓ รายการ

16,727.00      16,727.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ ราคาท่ีเสนอ 
16,727.00 บาท

หจก.วันสิริ ราคา 
16,727.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

169/2564 วันท่ี 
10 สิงหาคม 2564

15
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์
 จ านวน 1 งาน

23,950.00      23,950.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 23,950.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
23,950.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

170/2564 วันท่ี 
16 สิงหาคม 2564

16
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 ๘ รายการ

21,120.00      21,120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.น าไพศาล ราคาท่ีเสนอ 
21,120.00 บาท

หจก.น าไพศาล ราคา 
21,120.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

171/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

17
วัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน จ านวน
 2 รายการ

1,920.00        1,920.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.น าไพศาล ราคาท่ีเสนอ 
1,920.00 บาท

หจก.น าไพศาล ราคา 
1,920.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

172/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

18
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 5 รายการ

4,088.00        4,088.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 4,088.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 4,088.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

173/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

19
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ

288.00           288.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 288.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 288.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

174/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

20
วัสดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ

11,250.00      11,250.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 11,250.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 11,250.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

175/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

21
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ

9,400.00        9,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 9,400.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 9,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

176/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

22
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

850.00           850.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 850.00 บาท

บริษัทไอดักจ ากัด ราคา
850.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

177/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

23
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

640.00           640.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 640.00 บาท

บริษัทไอดักจ ากัด ราคา 
640.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

178/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

24
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 
รายการ

3,600.00        3,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 3,600.00 บาท

บริษัทไอดักจ ากัด ราคา 
3,600.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

179/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

25
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ เคร่ือง

2,520.00        2,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 2520.00 บาท

บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ ากัด  ราคา2520.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

180/2564 วันท่ี 
17 สิงหาคม 2564

26
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

16,840.00      16,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทไอดักจ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 16,840.00 บาท

บริษัทไอดักจ ากัด ราคา 
16,840.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

181/2564 วันท่ี 
18 สิงหาคม 2564

27
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

42,940.00      42,940.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 42,940.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 42,940.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

182/2564 วันท่ี 
19 สิงหาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

28
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
รายการ

5,400.00        5,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
5,400.00 บาท

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่) ราคา 
5,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

183/2564 วันท่ี 
19 สิงหาคม 2564

29

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

10,000.00      10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจรัญ  ไก่งาม  ราคาท่ีเสนอ
 10,000.00 บาท

นายจรัญ  ไก่งาม  ราคา 
10,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

184/2564 วันท่ี 
19 สิงหาคม 2564

30
วัสดุส านักงาน จ านวน 15 
รายการ

5,298.00        5,298.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 5,298.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 5,298.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

185/2564 วันท่ี 
19 สิงหาคม 2564

31
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
รายการ

2,700.00        2,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
2,700.00 บาท

บริษัท บุญยะการพิมพ์ จ ากัด
 (ส านักงานใหญ่) ราคา 
2,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

186/2564 วันท่ี 
19 สิงหาคม 2564

32
จ้างเหมาซ่อม เคร่ืองส ารองไฟ
 เปล่ียนแบตเตอร่ี

1,500.00        1,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท  โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 1,500.00 บาท

บริษัท  โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ราคา 1,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

187/2564 วันท่ี 
26 สิงหาคม 2564

33
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

48,000.00      48,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคาท่ี
เสนอ 48,000.00 บาท

หจก.ธีรัตมอาหารสัตว์ ราคา
 48,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

188/2564 วันท่ี 
30 สิงหาคม 2564

34
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๒ 
รายการ

34,775.00      34,775.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
34,775.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ ากัด ราคา 34,775.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

189/2564 วันท่ี 
30 สิงหาคม 2564

35
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็คเคร่ือง
ถ่ายเอกสาร จ านวน ๑ งาน

5,000.00        5,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านเปเปอร์  แอนด์ 
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ราคาท่ี
เสนอ 5,000.00 บาท

ร้านเปเปอร์  แอนด์ 
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย ราคา 
5,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

190/2564 วันท่ี 
31 สิงหาคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

36

จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
โครงครอบสันหลังคา อาคาร
ปฏิบัติการของศูนย์ฯ จ านวน 
1 งาน

26,000.00      26,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายประจัญ อุ่นตาล ราคาท่ี
เสนอ 26,000.00 บาท

นายประจัญ อุ่นตาล ราคา 
26,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

191/2564 วันท่ี 
31 สิงหาคม 2564

37
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ค
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน ๑ 
งาน

4,650.00        4,650.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 4,650.00 บาท

ร้านช่างเอกแอร์เซอร์วิส 
ราคา 4,650.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

192/2564 วันท่ี 
31 สิงหาคม 2564

38
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็คเคร่ือง
ส ารองไฟเคร่ือง HPLC

31,500.00      31,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค จ ากัด 
 ราคาท่ีเสนอ 31,500.00 บาท

บริษัท โกลด์พีซีเน็ตเวิร์ค 
จ ากัด  ราคา 31,500.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

193/2564 ลงวันท่ี
 31 สิงหาคม 2564


