
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า
 จ้านวน ๑ งาน

7,500.00       7,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 7,500.00 
บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคา 7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

121/2563 วันท่ี 2 
เมษายน 2563

2
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า

 จ้านวน ๑ งาน
8,500.00 8,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเอส จันทร์วงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 7,500.00 บาท

นายเอส จันทร์วงศ์ ราคา 
7,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

122/2563 วันท่ี 3 
เมษายน 2563

3
จ้างเหมาท้าแผ่นป้ายไวนิล 
ขนาด 150x150 ซม.จ้านวน
 ๑ รายการ

340.00          340.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคาท่ี
เสนอ 340.00 บาท

ร้านไออุ่นดีไซน์ ราคา 
340.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

123/2563 วันท่ี 3 
เมษายน 2563

4 งานจ้างเหมาบริการงานตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบสัตว์น ้าและปัจจัยการผลิต จ้านวน 1 งาน 9,000.00       9,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา
ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 
บาท

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา
ราคา 9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

124/2563 วันท่ี 13 
เมษายนน 2563

5
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน ๒ 
รายการ

34,775.00     34,775.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ 
34,775.00 บาท

บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย
 จ้ากัด ราคา 34,775.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

125/2563 วันท่ี 13 
เมษายน 2563

6
จ้างเหมาซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน ๑ 
เคร่ือง

1,400.00       1,400.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทพะเยาสยามอีเลค
โทรนิค จ้ากัด ราคาท่ีเสนอ
 1,400.00 บาท

บริษัทพะเยาสยามอีเลคโทร
นิค จ้ากัด ราคา 1,400.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

126/2563 วันท่ี 16 
เมษายน 2563

7
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 2 
รายการ

4,200.00       4,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 4,200.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาอ 
4,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

127/2563 วันท่ี 16 
เมษายน 2563

8
วัสดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

9,000.00 9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 9,000.00 
บาท

บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด ราคา
 9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

128/2563 วันท่ี 16 
เมษายน 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

9
วัสดุการเกษตร จ้านวน 1 
รายการ

29,250.00     29,250.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคาท่ี
เสนอ 29,250.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ้ากัด ราคา 
29,250.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

129/2563 วันท่ี 16 
เมษายน 2563

10
วัสดุการเกษตร จ้านวน 3 
รายการ

35,604.00     35,604.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 35,604.00
 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา 35,604.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

130/2563 วันท่ี 22 
เมษายน 2563

11
วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน
 ๑ รายการ

1,560.00       1,560.00      วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 1,560.00 
บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 1,560.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

132/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

12
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า 
จ้านวน ๑ งาน

42,500.00 42,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเอส จันทร์วงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 42,500.00 บาท

นายเอส จันทร์วงศ์ ราคา
42,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

133/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

13
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น ้า 
จ้านวน ๑ งาน

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 37,500.00
 บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคา 37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

134/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

14

จ้างเหมางานท้าความสะอาด
อาคารแสดงพันธ์ุสัตว์น ้าและ
อาคารส้านักงาน จ้านวน 1 
งาน

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ 
ราคาท่ีเสนอ 37,500.00
 บาท

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคา
 37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

135/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

15

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น ้า

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา 
ราคาท่ีเสนอ 37,500.00
 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคา
 37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

136/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

16

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น ้า

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายแอต เมืองช่ืน ราคาท่ี
เสนอ 37,500.00 บาท

นายแอต เมืองช่ืน ราคา 
37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

137/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

17

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น ้า

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเรณู  เพียรงาน ราคาท่ี
เสนอ 37,500.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน ราคา 
37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

138/2563 วันท่ี30 
เมษายน 2563

18

จ้างเหมางานรักษาความ
ปลอดภัยและงานรับส่ง
ตัวอย่างและเตรียมตัวอย่าง
สัตว์น ้า

37,500.00     37,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายค้าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคาท่ีเสนอ 37,500.00
 บาท

นายค้าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคา 37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

139/2563 วันท่ี 30 
เมษายน 2563

19
วัสดุน ้ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ้านวน 2 รายการ

4,214.40 4,214.40 วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 4,214.40 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
4,214.40 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต้่าสุด

31 เมษายน 2563


