
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

1 จัดจ�างตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ       800.00       800.00 เฉพาะเจาะจง ร�านมงคลแอร3 ร�านมงคลแอร3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 84/2564
จํานวน 2 รายการ จํานวนเงิน 800.00 บาท จํานวนเงิน 800.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2564

2 จัดจ�างซ9อมคอมพิวเตอร3     1,500.00     1,500.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 85/2564
จํานวน 1 รายการ แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) ท�องตลาด ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2564

จํานวนเงิน 1,500.00 บาท จํานวนเงิน 1,500.00 บาท
3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร     5,000.00     5,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ต�นเกษตร บจก. ต�นเกษตร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 86/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 5,000.00 บาท จํานวนเงิน 5,000.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 4 มิ.ย. 2564

4 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร3     4,220.00     4,220.00 เฉพาะเจาะจง บจก. ต�นเกษตร บจก. ต�นเกษตร ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 87/2564
จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 4,220.00 บาท จํานวนเงิน 4,220.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564

5 จัดจ�างซ9อมอวนขนาด 50 เมตร     6,000.00     6,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคํา  ตาทรัพย3 นางคํา  ตาทรัพย3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 88/2564
จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 6,000.00 บาท จํานวนเงิน 6,000.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 8 มิ.ย. 2564

6 จัดซื้อวัสดุก9อสร�าง   32,856.75   32,856.75 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 89/2564
จํานวน 6 รายการ จํานวนเงิน 32,856.75 บาท จํานวนเงิน 32,856.75 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

7 จัดซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว     3,821.00     3,821.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 90/2564
จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 3,821.00 บาท จํานวนเงิน 3,821.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ศูนย&วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดลําปาง

วันที่  30  มิถุนายน  2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง  วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ�าง

 ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง รายชื่อผู�เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ได�รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข�อตกลงใน

การซื้อหรือจ�าง

8 จัดซื้อวัสดุก9อสร�าง     2,249.00     2,249.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 91/2564
จํานวน 7 รายการ จํานวนเงิน 2,249.00 บาท จํานวนเงิน 2,249.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

9 จัดซื้อวัสดุไฟฟCาและวิทยุ     2,021.00     2,021.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด บ.สยามโกลบอลเฮ�าส3 จํากัด ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 92/2564
จํานวน 5 รายการ จํานวนเงิน 2,021.00 บาท จํานวนเงิน 2,021.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

10 จัดจ�างซ9อมเครื่องพิมพ3       550.00       550.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 93/2564
จํานวน 1 รายการ แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

จํานวนเงิน 550.00 บาท จํานวนเงิน 550.00 บาท
11 จัดจ�างซ9อมอวนขนาด 25 เมตร     3,000.00     3,000.00 เฉพาะเจาะจง นางคํา  ตาทรัพย3 นางคํา  ตาทรัพย3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 94/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 3,000.00 บาท จํานวนเงิน 3,000.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 23 มิ.ย. 2564

12 จัดจ�างซ9อมคอมพิวเตอร3       300.00       300.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 หจก. ไอแอมคอมพิวเตอร3 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 95/2564
จํานวน 1 รายการ แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) แอนด3 เซอร3วิส (สํานักงานใหญ9) ท�องตลาด ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564

จํานวนเงิน 300.00 บาท จํานวนเงิน 300.00 บาท
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟCาและวิทยุ     3,500.00     3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร�านวัสดุก9อสร�าง นิคม เขต 10 ร�านวัสดุก9อสร�าง นิคม เขต 10 ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 96/2564

จํานวน 1 รายการ จํานวนเงิน 3,500.00 บาท จํานวนเงิน 3,500.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 24 มิ.ย. 2564

14 จัดซื้อวัสดุก9อสร�าง   23,647.00   23,647.00 เฉพาะเจาะจง หจก. บูรพา อินเตอร3ซัพพลาย หจก. บูรพา อินเตอร3ซัพพลาย ราคาเหมาะสมตามราคา ศปจ.ลป. 97/2564
จํานวน 3 รายการ จํานวนเงิน 23,647.00 บาท จํานวนเงิน 23,647.00 บาท ท�องตลาด ลงวันที่ 29 มิ.ย. 2564


