
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 2 
รำยกำร 5,390.00    5,390.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทบุญยะกำรพิมพ์ จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 5,390.00 บำท

บริษัทบุญยะกำรพิมพ์ จ ำกัด 
รำคำ 5,390.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

269/2562 วันท่ี 5 
สิงหำคม 2562

2
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๔ รำ
ยำกำร 30,028.00  30,028.00  วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
30,028.00 บำท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำ
30,028.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

270/2562 วันท่ี 5 
สิงหำคม 2562

3
วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ ำนวน ๑ รำยกำร 75,000.07  75,000.07  วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ี
เสนอ 75,000.07 บำท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำ 
75,000.07 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

271/2562 วันท่ี 5 
สิงหำคม 2562

4 จ้ำงเหมำตรวจเช็คซ่อม
รถยนต์หมำยเลขทะเบียน 
กจ.2060 พะเยำ จ ำนวน ๑ 
คัน

16,558.25  16,558.25  วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท มิตซูพันล้ำน พะเยำ 
จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
16,558.25 บำท

บริษัท มิตซูพันล้ำน พะเยำ 
จ ำกัด รำคำ 16,558.25 
บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

274/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

5
วัสดุก่อสร้ำง จ ำนวน 20 
รำยกำร 22,083.40  22,083.40  วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ รำคำท่ี
เสนอ 22,083.40 บำท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ รำคำ
 22,083.40 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

275/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

6
จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยอินสม  วิเศษณ์ รำคำท่ีเสนอ 
1,000.00 บำท

นำยอินสม  วิเศษณ์ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

276/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

7 จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยกมล  สุตะวงศ์ รำคำท่ีเสนอ 
1,000.00 บำท

นำยกมล  สุตะวงศ์ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

277/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

8
จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยก๋องค ำ  ยำนะ รำคำท่ีเสนอ 
1,000.00 บำท

นำยก๋องค ำ  ยำนะ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

278/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

9
จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยชัยวัฒน์ ดวงธิดำ รำคำท่ีเสนอ 
1,000.00 บำท

นำยชัยวัฒน์ ดวงธิดำ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

279/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

10 จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ รำคำท่ีเสนอ 
1,000.00 บำท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

280/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2562
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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

11
จ้ำงเหมำงำนเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลกำรจับสัตว์น้ ำฯ 1,000.00    1,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

นำยสิงห์ค ำ  วันตำนำม รำคำท่ีเสนอ
 1,000.00 บำท

นำยสิงห์ค ำ  วันตำนำม รำคำ 
1,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

281/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

12
วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 
รำยกำร 1,110.00    1,110.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ำกัด
 รำคำท่ีเสนอ 1,110.00 บำท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ ำกัด รำคำ1,110.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

282/2562 วันท่ี 6 
สิงหำคม 2562

13 วัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ ำนวน 3 รำยกำร 39,207.00 39,207.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำท่ีเสนอ 
39,207.00 บำท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส รำคำ 
39,207.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

9 สิงหำคม 2562

14
วัสดุกำรไฟฟ้ำ จ ำนวน 2 
รำยกำร 392.00       392.00       วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำท่ี
เสนอ 392.00 บำท

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ
 392.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

284/2562 วันท่ี 13 
สิงหำคม 2562

15
วัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 9 
รำยกำร 1,955.00    1,955.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำท่ี
เสนอ 1,955.00 บำท

หจก.พะเยำเคร่ืองเขียน รำคำ
 1,955.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

285/2562 วันท่ี 13 
สิงหำคม 2562

16 วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๑ 
รำยกำร 2,000.00    2,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
2,000.00 บำท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำ 
2,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

286/2562 วันท่ี 13 
สิงหำคม 2562

17
วัสดุวิทยำศำสตร์ จ ำนวน ๑ 
รำยกำร 2,500.00    2,500.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
2,500.00 บำท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำ2,500.00
 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

287/2562 วันท่ี 13 
สิงหำคม 2562

18

จ้ำงเหมำซ่อมตรวจเช็คสภำพ
รถ

2,481.33    2,481.33    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโตโยต้ำพะเยำ (1994) 
ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด รำคำท่ี
เสนอ 2,481.33 บำท

บริษัทโตโยต้ำพะเยำ 
(1994) ผู้จ ำหน่ำยโตโยต้ำ 
จ ำกัด รำคำ 2,481.33 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

288/2562 วันท่ี 14 
สิงหำคม 2562

19 จ้ำงเหมำบ ำรุงรักษำหม้อแปลง
 จ ำนวน ๑ งำน 12,840.00  12,840.00  วิธีเฉพำะเจำะจง

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค จังหวัด
พะเยำ รำคำท่ีเสนอ 
12,840.00 บำท

กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
จังหวัดพะเยำ รำคำท่ีเสนอ 
12,840.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

289/2562 วันท่ี 14 
สิงหำคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

20
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๔ 
รำยกำร 33,456.00  33,456.00  วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
33,456.00 บำท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำ
33,456.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

290/2562 วันท่ี 14 
สิงหำคม 2562

21
จ้ำงเหมำซ่อมตู้แช่ จ ำนวน ๑ 
งำน 16,050.00  16,050.00  วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัทพีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่) รำคำท่ีเสนอ 
16,050.00 บำท

บริษัทพีเอพี เพำเวอร์ จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่) รำคำ 
16,050.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

291/2562 วันท่ี 14 
สิงหำคม 2562

22 จ้ำงเหมำซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ จ ำนวน 1 
เคร่ือง

2,000.00    2,000.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทสยำมอิเลคโทรนิค จ ำกัด
รำคำท่ีเสนอ 2,000.00 บำท

บริษัทสยำมอิเลคโทรนิค 
จ ำกัดรำคำ2,000.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

292/2562 วันท่ี 16 
สิงหำคม 2562

23
จ้ำงเหมำงำนตรวจเช็คซ่อม
เคร่ืองท ำน้ ำบริสุทธ์ิ จ ำนวน ๑
 งำน

12,519.00  12,519.00  วิธีเฉพำะเจำะจง
บริษัทเอสพีซี อำร์ที จ ำกัด 
รำคำท่ีเสนอ 12,519.00 บำท

บริษัทเอสพีซี อำร์ที จ ำกัด 
รำคำ 12,519.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

293/2562 วันท่ี 20 
สิงหำคม 2562

24
จ้ำงเหมำงำนตรวจเช็คซ่อม
กล้องจุลทรรศน์  จ ำนวน 1 
งำน

35,800.00 35,800.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำท่ีเสนอ 35,800.00 บำท

ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำ 35,800.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

296/2562 วันท่ี 28 
สิงหำคม 2562

25 จ้ำงเหมำงำนตรวจเช็คซ่อม
เคร่ืองวัดควำมเป็นกรด-ด่ำง 
ชนิดต้ังโต๊ะ จ ำนวน 1 งำน

6,340.00    6,340.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำท่ีเสนอ 6,340.00 บำท

ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำ 6,340.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

297/2562 วันท่ี 28 
สิงหำคม 2562

26
จ้ำงเหมำงำนตรวจเช็คซ่อม
เคร่ืองช่ังดิจิตอลทศนิยม 4 
ต ำแหน่ง จ ำนวน ๑ งำน

2,660.00    2,660.00    วิธีเฉพำะเจำะจง
ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำท่ีเสนอ 2,660.00 บำท

ร้ำน ร้อยปอนด์อะควำเทค 
รำคำ 2,660.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

298/2562 วันท่ี 28 
สิงหำคม 2562

27
วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน 2 
รำยกำร 8,380.00    8,380.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำท่ีเสนอ 
8,380.00 บำท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด รำคำ 
8,380.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

299/2562 วันท่ี 29 
สิงหำคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

28

จ้ำงพิมพ์เอกสำรรำยงำน
ข้อมูลกำรวิจัยและเอกสำร
วิชำกำรพร้อมเข้ำเล่ม จ ำนวน
 12 เล่ม

4,776.00    4,776.00    วิธีเฉพำะเจำะจง

ร้ำนเปเปอร์ แอนด์ 
คอมพิวเตอรซัพพลำย รำคำท่ี
เสนอ 4,776.00 บำท

ร้ำนเปเปอร์ แอนด์ 
คอมพิวเตอรซัพพลำย รำคำ
4,776.00 บำท

1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณ 3.
เสนอรำคำต่ ำสุด

300/2562 วันท่ี 29 
สิงหำคม 2562


