
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17
 รายการ

25,139.65      25,139.65       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ็น.พี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
25139.65 บาท

บริษัท เอส.เอ็น.พี ไซแอน
ติฟิค จ ากัด ราคา 
25139.65 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

194/2564 วันท่ี 1
 กันยายน 2564

2 วัสดุส านักงาน 27 รายการ 15,000.00      15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 15,000.00  บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา
 15,000.00  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

195/2564 วันท่ี 1
 กันยายน 2564

3
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 20 
รายการ

3,509.00        3,509.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ  3,509.00บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา  3,509.00บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

196/2564 วันท่ี 2
 กันยายน 2564

4
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

11,208.90 11,208.90 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ ราคาท่ีเสนอ 
11,208.90  บาท

หจก.วันสิริ ราคา 
11,208.90  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

 วันท่ี 3 กันยายน 
2564

5
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 
รายการ

48,792.00      48,792.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 48,792.00 บาท

บริษัท เอส.เอ (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคา48,792.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

197/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

6
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ

10,000.00      10,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคาท่ีเสนอ 10,000.00 บาท

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 
ราคา 10,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

198/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

7
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อดิน ๗ 
บ่อ ส าหรับงานเพาะพันธ์ุสัตว์
น้ า

14,000.00      14,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายบุญช่วย  ม่ิงขวัญ ราคาท่ี
เสนอ 14,000.00 บาท

นายบุญช่วย  ม่ิงขวัญ ราคา 
14,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

199/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

8
วัสดุวิทยาศาตร์ จ านวน 1 
รายการ

1,200.00        1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทจิตปราณีเคหะภัณฑ์ 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 1,200.00
 บาท

บริษัทจิตปราณีเคหะภัณฑ์ 
จ ากัด ราคา1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

200/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

9
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 19 
รายการ

19,815.00      19,815.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคาท่ีเสนอ 19,815.00 บาท

หจก.ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 
ราคา 19,815.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

201/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 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 กันยำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

10
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

202/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

11
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

203/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

12
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

204/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

13
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

205/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

14
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

206/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

15
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

207/2564 วันท่ี 3
 กันยายน 2564

16
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
จ านวน ๑ รายการ

3,000.00        3,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 3,000.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
3,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

208/2564 วันท่ี 7
 กันยายน 2564

17
เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน
 ๒ รายการ

14,907.00      14,907.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 14,907.00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
14,907.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

209/2564 วันท่ี 
10 กันยายน 2564

18
วัสดุการเกษตร จ านวน ๕ 
รายการ

17,000.00      17,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคาท่ี
เสนอ 17,000.00 บาท

นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคา
 17,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

210/2564 วันท่ี 
10 กันยายน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

19
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ

52,751.00      52,751.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
52,751.00 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด ราคา 52,751.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

211/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

20
วัสดุวิทยาศาสตร จ านวน 5 
รายการ

22,951.50      22,951.50       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 22,951.50 บาท

บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคา 22,951.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

212/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

21
จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคากัน
สาดอาคารส านักงานศูนย์ฯ

20,000.00      20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน จ.การช่าง โดยนายสุพัฒน์ 
 คงพานิช ราคาท่ีเสนอ 
20,000.00 บาท

ร้าน จ.การช่าง โดยนาย
สุพัฒน์  คงพานิช ราคา 
20,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

213/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

22
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน
 ๑ รายการ

1,350.00        1,350.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ราคาท่ีเสนอ 
1,350.00 บาท

ร้านไออุ่น ราคา 1,350.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

214/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

23
วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

4,900.00        4,900.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคาท่ี
เสนอ 4,900.00 บาท

นายนรินทร์  ชอบจิตร ราคา
 4,900.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

215/2564  วันท่ี 
13 กันยายน 2564

24
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า
 จ านวน ๑ งาน

6,000.00        6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายหาญ เผ่าป๋ันใจ ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

นายหาญ เผ่าป๋ันใจ ราคา 
6,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

216/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

25
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า
 จ านวน ๑ งาน

6,000.00        6,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกฤษเมธ  จ๋ีค าวัน ราคาท่ี
เสนอ 6,000.00 บาท

นายกฤษเมธ  จ๋ีค าวัน ราคา 
6,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

217/2564 วันท่ี 
13 กันยายน 2564

26
วัสดุน้ ามันและหล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ

1,200.00        1,200.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก. พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 1,200.00 บาท

หจก. พะเยาน าไพศาล ราคา
 1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

218/2564 วันท่ี 
14 กันยายน 2564

27
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถขน
ย้ายวัสดุการเกษตร จ านวน 1
 งาน

6,530.00        6,530.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 6,530.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
6,530.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

219/2564 วันท่ี 
14 กันยายน 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดพะเยำ

28 วัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 6,184.00        6,184.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวริค์ ราคา
ท่ีเสนอ 6,185.00 บาท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวริค์ 
ราคา 6,185.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

220/2564 วันท่ี 
14 กันยายน 2564

29

จ้างเหมาซ่อมแซมประตูตา
ข่าย พร้อมท าสี เปล่ียนราง 
ของประตูทางเข้าศูนย์ฯฝ่ัง
กว๊านพะเยา  จ านวน ๑ งาน

8,000.00        8,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน จ.การช่าง โดยนายสุพัฒน์ 
 คงพรนิช ราคาท่ีเสนอ 
8,000.00 บาท

ร้าน จ.การช่าง โดยนาย
สุพัฒน์  คงพรนิช ราคา 
8,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

221/2564 วันท่ี 
14 กันยายน 2564

30
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

20,000.00      20,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 20,000.00 บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ราคา
 20,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

222/2564 วันท่ี 
20 กันยายน 2564

31
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุง
โคมไฟฟ้าส่องสว่างศูนย์ฯ ฝ่ัง
กว๊านพะเยาจ านวน ๑ งาน

12,891.36      12,891.36       วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า ราคาท่ี
เสนอ 12,891.36 บาท

ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคา 12,891.36 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

223/2564 วันท่ี 
20 กันยายน 2564

32
จัดจ้างเหมาตรวจเช็คซ่อม
เปล่ียนคัทเอาท์ จ านวน 1 งาน

4,558.20 4,558.20 วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า ราคาท่ี
เสนอ 4,558.20 บาท

ร้านภูกามยาวการไฟฟ้า 
ราคา 4,558.20 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

224/2564 วันท่ี 
23 กันยายน 2564

33
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

19,823.24 19,823.24 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 19,823.24 .00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
19,823.24 .00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

225/2564 วันท่ี 
23 กันยายน 2564

34
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 4 
รายการ

2,304.00        2,304.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ด จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 2,304.00 บาท

บริษัท โกลด์ พีซี เน็ตเวิร์ด 
จ ากัด ราคา 2,304.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

266/2564 วันท่ี 
28 กันยายน 2564

35
วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

7,813.60 7,813.60 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ ราคาท่ีเสนอ 
7,813.60  บาท

หจก.วันสิริ ราคา 7,813.60
  บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง           
     2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ 3.เสนอราคาต่ าสุด

 วันท่ี 28 กันยายน 
2564


