
 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จดัจ�างในรอบเดือน....ธันวาคม  2560....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานอํานวยการ 38,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านเพ่ิมผลพาณิชย% ร�านเพ่ิมผลพาณิชย% เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานอํานวยการ 11,035.39 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้าจืด 256,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้าจืด 12,060.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จดัจ�างในรอบเดือน....มกราคม  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานอํานวยการ 5,310.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังเจริญ ร�านคลังเจริญ เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานอํานวยการ 11,437.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานซ,อมแซมอาคารสํานักงาน 7,105.00 เฉพาะเจาะจง ร�านคลังเจริญ ร�านคลังเจริญ เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานซ,อมแซมของฝFายงานเพาะเล้ียง 16,670.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานสํานักงาน 5,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

6. งานอํานวยการ 17,040.00 เฉพาะเจาะจง ร�านปGHดดีไซน% ร�านปGHดดีไซน% เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ้/จดัจ�างในรอบเดือน....กุมภาพันธ%  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานวิชาการ 10,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด บริษัทเซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 14,600 เฉพาะเจาะจง หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้า 13,130 เฉพาะเจาะจง ร�านปราโมทย%การค�า ร�านปราโมทย%การค�า เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จดัจ�างในรอบเดือน....มีนาคม  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 217,090 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 9,160 เฉพาะเจาะจง หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 32,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 88,600 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานอํานวยการ 8,977.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ้/จดัจ�างในรอบเดือน....เมษายน  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. ซ,อมบํารุงยานพาหนะหมายเลขทะเบียน 
กขI658 มส. 

23,200 เฉพาะเจาะจง ซินเซอร%วิซ ซินเซอร%วิซ เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 5,620 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จดัจ�างในรอบเดือน....พฤษภาคม  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 12,760 เฉพาะเจาะจง ร�านปราโมทย%การค�า ร�านปราโมทย%การค�า เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานตรวจประเมินฟาร%ม 15,250 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 30,000 เฉพาะเจาะจง สวนบ�านทุ,ง สวนบ�านทุ,ง เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานอํานวยการ 6,783.10 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้า 10,100 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

6. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้า 263,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

7. งานอํานวยการ 12,592.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

8. ซ,อมบํารุงรถยนต%หมายเลข กขI3459 
มส. 

5,514.78 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต�าล�านนา จํากัด บริษัทโตโยต�าล�านนา จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ�างในรอบเดือน....มิถุนายน  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 30,000 เฉพาะเจาะจง สวนบ�านทุ,ง สวนบ�านทุ,ง เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานซ,อมบํารุงรถยนต%หมายเลทะเบียน 
กขI905 มส. 

6,000 เฉพาะเจาะจง นายบรรจง  ชณุหการกิจ นายบรรจง  ชณุหการกิจ เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานอํานวยการ 6,016 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานฝFายตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค�าประมง 

90,600 เฉพาะเจาะจง สวนบ�านทุ,ง สวนบ�านทุ,ง เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานซ,อมบํารุงระบบนํ้าภายในศูนย%ฯ 10,466 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง (1994) หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง (1994) เสนอราคาต่ํากว,า 

6. งานราชการของศูนย% ฯ 15,651.70 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

7. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้าจืด 7,600 เฉพาะเจาะจง หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, หจก.แม,ฮ,องสอนมิตรอะไหล, เสนอราคาต่ํากว,า 

8. งานซ,อมบํารุงรถยนต% บกI2437 มส. 7,780 เฉพาะเจาะจง ร�านซินเซอร%วิซ ร�านซินเซอร%วิซ เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ�างในรอบเดือน....กรกฎาคม  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้า 130,010 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานราชการของศูนย% ฯ 12,921.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานเพาะเล้ียงสัตว%นํ้า 12,760 เฉพาะเจาะจง ร�านปราโมทย%การค�า ร�านปราโมทย%การค�า เสนอราคาต่ํากว,า 

4. ซ,อมบํารุงรถยนต%หมายเลขทะเบียน 
กขI2388 มส. 

25,150 เฉพาะเจาะจง บริษัทพงศ%โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ% 
จํากัด 

บริษัทพงศ%โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ% 
จํากัด 

เสนอราคาต่ํากว,า 

5. ซ,อมบํารุงรถยนต%หมายเลขทะเบียน 
กขI2497 มส. 

25,150 เฉพาะเจาะจง บริษัทพงศ%โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ% 
จํากัด 

บริษัทพงศ%โชตนาการยาง เอ็กซเลนซ% 
จํากัด 

เสนอราคาต่ํากว,า 

6. ซ,อมบํารุงรถยนต%หมายเลขทะเบียน 
กขI2437 มส. 

20,000 เฉพาะเจาะจง ซินเซอร%วิซ ซินเซอร%วิซ เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จดัจ�างในรอบเดือน....สิงหาคม  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานซ,อมแซมบ,อดินปางตอง 61,600 เฉพาะเจาะจง ม่ันคงการค�า ม่ันคงการค�า เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานราชการของศูนย% ฯ 7,109.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานซ,อมแซมสิ่งก,อสร�างภายในศูนย%ฯ 12,543 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานราชการของศูนย% ฯ 11,021.80 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานกิจกรรมด�านการประมงและอุปโภค
บริโภค 

103.521 เฉพาะเจาะจง การประปาส,วนภูมิภาคแม,ฮ,องสอน การประปาส,วนภูมิภาคแม,ฮ,องสอน เสนอราคาต่ํากว,า 

6. งานซ,อมแซมยานพาหนะ ทะเบียน 80I
1033 แม,ฮ,องสอน 

9,700 เฉพาะเจาะจง ซินเซอร%วิซ ซินเซอร%วิซ เสนอราคาต่ํากว,า 

7. งานซ,อมแซมบ,อดินลุ,มน้ําปาย 390,000 เฉพาะเจาะจง ม่ันคงการค�า ม่ันคงการค�า เสนอราคาต่ํากว,า 

8. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 57,580 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

9. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 10,800 เฉพาะเจาะจง ร�านธนาดุลพาณชิย% ร�านธนาดุลพาณชิย% เสนอราคาต่ํากว,า 

10. งานซ,อมแซมสิ่งก,อสร�าง 5,765 เฉพาะเจาะจง ร�านธนาดุลพาณชิย% ร�านธนาดุลพาณชิย% เสนอราคาต่ํากว,า 

11. งานติดต้ังระบบประปา 26,975 เฉพาะเจาะจง ร�านธนาดุลพาณชิย% ร�านธนาดุลพาณชิย% เสนอราคาต่ํากว,า 

12. งานเพาะพันธุ%สัตว%นํ้า 13,440 เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาต่ํากว,า 

13. งานราชการของศูนย% ฯ 10,869.50 เฉพาะเจาะจง บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากดั บริษัทสุขุมเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

 

 

 

แบบ สขร.1 



 

 

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจ�างในรอบเดือน....กันยายน  2561....... 

ศูนย%วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว%นํ้าจืดแม,ฮ,องสอน 

 

ลําดับท่ี งานจัดซื้อจัดจ�าง วงเงินงบประมาณ
(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ/จ�าง ผู�เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู�ได�รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสังเขป 

1. งานราชการของศูนย% ฯ 10,170 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

2. งานราชการของศูนย% ฯ 30,039.38 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขมุเซอร%วิส จํากัด บริษัท สุขมุเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

3. งานฝFายตรวจประเมินฟาร%ม 10,805 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด บริษัท เซเว,นโปรอินเตอร%เทรด จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

4. งานราชการของศูนย% ฯ 8,453 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุขมุเซอร%วิส จํากัด บริษัท สุขมุเซอร%วิส จํากัด เสนอราคาต่ํากว,า 

5. งานซ,อมแซมสิ่งก,อสร�าง 14,455 เฉพาะเจาะจง หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง 1994 หจก.ธเนศค�าวัสดุก,อสร�าง 1994 เสนอราคาต่ํากว,า 

6. งานอํานวยการ 6,070 เฉพาะเจาะจง ธนาดุลพาณิชย% ธนาดุลพาณิชย% เสนอราคาต่ํากว,า 

 

แบบ สขร.1 


