
แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน ตุลาคม 2564

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง-



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน พฤศจิกายน 2564

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง-



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน ธันวาคม 2564

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง-



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน มกราคม 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 2 รายการ                  4,162.30                  4,162.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย บริษัท กิบไทย                  4,162.30 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0005 13 มกราคม 2565

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 10 รายการ                  9,910.00                  9,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล                  9,910.00 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0006 13 มกราคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 12 รายการ                13,265.00                13,265.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทอร์นเคมิเคิล                13,265.00 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0007 13 มกราคม 2565

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 13 รายการ                13,891.00                13,891.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนํียนซายน์ จํากัด บริษัท ยูเนํียนซายน์ จํากัด                13,891.00 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0008 13 มกราคม 2565

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 13 รายการ                13,109.00                13,109.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอนด์เจเทคโนโลย ีเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอนด์เจเทคโนโลย ีเซอร์วิส                13,109.00 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0009 13 มกราคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์จํานวน 2 รายการ                     17,590.00                     17,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอนด์เจเทคโนโลย ีเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจํากัด เคแอนด์เจเทคโนโลย ีเซอร์วิส                     17,590.00 เสนอราคาตํําสุด 65201PO0011 21 มกราคม 2565



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน กุมภาพันธ์ 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง-



แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบรายเดือน ปีงบประมาณ 2565

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจําเดือน มีนาคม 2565

ลําดับ งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง (บาท) 

 ราคากลาง 

(บาท) 

วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

-ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง-



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป

1 จัดจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกคณะเกษตรศาสตร์ฯ 261,563.90            261,563.90           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพดล 19 คอนสตรัคช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพดล 19 คอนสตรัคช่ัน 261,563.90                                                      เสนอราคาต่ าสุด 65201PS0015 18-เม.ย.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน เมษำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ไม่มีการซ้ือจ้าง

2

3

4

5

6

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน พฤษภำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป

1 จัดซ้ือล ำโพงชนิด 2 ทำง จ ำนวน 1 รำยกำร 2,600.00               2,600.00              เฉพำะเจำะจง บริษัท ลำนนำคอม จ ำกัด บริษัท ลำนนำคอม จ ำกัด 2,600.00                                                         เสนอรำคำต  ำสุด 65201PO0081 28-มิ.ย.-65

2 จัดจ้ำงท ำเอกสำรเล่มหลักสูตรปรับปรุงประจ ำปี 2565 จ ำนวน 9 รำยกำร 44,445.00              44,445.00            เฉพำะเจำะจง ร้ำน เอส บริกำร ร้ำน เอส บริกำร 44,445.00                                                       เสนอรำคำต  ำสุด 65201PS0029 2-มิ.ย.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุเกษตร วัสดุประปา วัสดุก่อสร้าง น้้ามันหล่อล่ืนฯลฯ 33,640.00              33,640.00            เฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ทวี ร้านทรัพย์ทวี 33,640.00                                                       เสนอราคาต้่าสุด 65201PO0082 5-ก.ค.-65

2 จัดซ้ือเคร่ืองท้าลายเอกสาร 19,900.00              19,900.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พะเยาโอเอแอนด์เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พะเยาโอเอแอนด์เซอร์วิส 19,900.00                                                       เสนอราคาต้่าสุด 65201PO0084 6-ก.ค.-67

3 จัดซ้ือกราฟฟิคการ์ด 22,000.00              22,000.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์ปอเรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอส แอนด์ เอ็น เซอร์วิส คอร์ปอเรช่ัน 22,000.00                                                       เสนอราคาต้่าสุด 65201PO0094 11-ก.ค.-65

4 จัดจ้างซ่อม Co2 Incubator 11,500.00              11,500.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้าดัก เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ้าดัก เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส 11,500.00                                                       เสนอราคาต้่าสุด 65201PS0035 11-ก.ค.-65

5 จัดจ้างซ่อมเคร่ือวัดเน้ือสัมผัสอาหาร 25,680.00              25,680.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จ้ากัด 25,680.00                                                       เสนอราคาต้่าสุด 65201PS0036 11-ก.ค.-65

6 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองท้าน้้าแข็ง 6,955.00               6,955.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้าดัก เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ้าดัก เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส 6,955.00                                                         เสนอราคาต้่าสุด 65201PS0037 11-ก.ค.-65

7 จ้ดจ้างท าสต๊ิกเกอร์ติดโฟมบอร์ด 1,000.00               1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.เอส.โฆษณา ร้าน พี.เอส.โฆษณา 1,000.00 เสนอราคาต้่าสุด 65201PS0042 21-ก.ค.-65

8 จัดจ้างท าตรายาง จ านวน 24 รายการ 10,440.00              10,440.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์เจริญอักษร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โรงพิมพ์เจริญอักษร 10,440.00 เสนอราคาต้่าสุด 65201PS0043 21-ก.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ โดยสรุป

1 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างและวัสดุไฟฟ้า 22,776.00               22,776.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉลองคอนกรีตอิฐโชว์ 22,776.00                                                           เสนอราคาต  าสุด 65201PO0132 19-ส.ค.-65

2 จัดจ้างสอบเทียบเครื องมือวิทยาศาสตร์ 40,000.00               40,000.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส 40,000.00                                                           เสนอราคาต  าสุด 65201PS0051 4-ส.ค.-65

3 จัดจ้างซ่อมเครื องมือวิทยาศาสตร์ 37,084.00               37,804.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เคแอนด์เจ เทคโนโลยี เซอร์วิส 37,804.00                                                           เสนอราคาต  าสุด 65201PS0052 4-ส.ค.-65

4 จัดจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานประจ าปี 5,000.00                5,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส บริการ ร้าน เอส บริการ 5,000.00                                                            เสนอราคาต  าสุด 65201PS0054 16-ส.ค.-65

5 จัดจ้างปรับปรุงก้ันห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ 234,644.51             234,644.51            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษณพงศ์ การช่าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กฤษณพงศ์ การช่าง 234,644.51 เสนอราคาต  าสุด 65201PS0057 24-ส.ค.-65

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน สิงหำคม 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป

1 ไม่มีการซ้ือจ้าง

2

3

4

5

6

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบรำยเดือน ประจ ำปีงบประมำณ 2565

คณะเกษตรศำสตร์และทรัพยำกรธรรมชำติ มหำวิทยำลัยพะเยำ

ประจ ำเดือน กันยำยน 2565

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-1
	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-2
	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-3
	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-4
	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-5
	ITA-คณะเกษตรฯ-2565-6
	แบบ-สขร_คณะเกษตรศาสตร์-สิงหาคม2565.xls
	สขร 1 เดือนเมษายน 2565
	สขร 1 เดือนกรกฎาคม 2565
	สขร 1 เดือนกันยายน 2565
	สขร 1 เดือนพฤษภาคม 2565
	สขร 1 เดือนมิถุนายน 2565

