
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

งบปกต ิ(ใบสัง่ซ้ือ)
1 วสัดุส ำนกังำน 690 690 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน  ำด่ืมเพิม่สุข ร้ำนน  ำด่ืมเพิม่สุข 1.ใหร้ะยะเวลำเครดิตนำน ศพจ.แพร่ 92.1/2562

รำคำ 690 บำท รำคำ 690 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 2 กย. 2562
ทีป่ระมำณไว้

2 วสัดุกอ่สร้ำง 725 725.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 93/2562
รำคำ 725 บำท รำคำ 725 บำท กำรใชง้ำน ลว 9 กย. 2562

2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 760 760.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ หจก.เวิลด์ไวด์เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 94/2562
รำคำ 760 บำท รำคำ 760 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 9 กย. 2562

ทีป่ระมำณไว้
4 วสัดุกอ่สร้ำง 3,240 3,240.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สินค้ำดี จ ำกดั บริษทั สินค้ำดี จ ำกดั 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 95/2562

รำคำ 3,240 บำท รำคำ 3,240 บำท กำรใชง้ำน ลว 13 กย. 2562
2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

5 วสัดุกอ่สร้ำง 1,630 1,630.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 96/2562
รำคำ 1,630 บำท รำคำ 1,630 บำท กำรใชง้ำน ลว 13 กย. 2562

2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

6 วสัดุกำรเกษตร 140.00 140.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ ร้ำนแสงสวำ่งพำณิชย์ 1.ใหร้ะยะเวลำเครดิตนำน ศพจ.แพร่ 97/2562
รำคำ 140 บำท รำคำ 140 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 13 กย. 2562

ทีป่ระมำณไว้
7 วสัดุส ำนกังำน 4,654 4,654.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 98/2562

รำคำ 4,654 บำท รำคำ 4,654 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 23 ก.ย. 2562
ทีป่ระมำณไว้

8 วสัดุงำนบำ้นงำนครัว 4,208 4,208.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 99/2562
รำคำ 4,208 บำท รำคำ 4,208 บำท กำรใชง้ำน ลว 23 กย. 2562

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562 ปงีบประมำณ 2562
(ชือ่หน่วยงำน) ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน้์ ำจดืแพร่



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562 ปงีบประมำณ 2562
(ชือ่หน่วยงำน) ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน้์ ำจดืแพร่

2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 12,000 12,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 79/2562

รำคำ 12,000 บำท รำคำ 12,000 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 22 กค. 2562
ทีป่ระมำณไว้

10 ค่ำวสัดุกอ่สร้ำง 900 900.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูไกรทองพำณิชย์ จ ำกัด บริษทั ชูไกรทองพำณิชย์ จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 80/2562
รำคำ 900 บำท รำคำ 900 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 25 กค. 2562

ทีป่ระมำณไว้
11 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 9,000 9,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 81/2562

รำคำ 9,000 บำท รำคำ 9,000 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 25 กค. 2562
ทีป่ระมำณไว้

12 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 20,000 20,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั เก้ำเกษตร จ ำกัด บริษทั เก้ำเกษตร จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 82/2562
รำคำ 20,000 บำท รำคำ 20,000 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 25 กค. 2562

ทีป่ระมำณไว้
13 ค่ำวสัดุกอ่สร้ำง 20,185 20,185.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ชูไกรทองพำณิชย์ จ ำกัด บริษทั ชูไกรทองพำณิชย์ จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 83/2562

รำคำ 20,185 บำท รำคำ 20,185 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 26 กค. 2562
ทีป่ระมำณไว้

14 ค่ำวสัดุกอ่สร้ำง 3,900 3,900.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั สินค้ำดี จ ำกดั บริษทั สินค้ำดี จ ำกดั 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 84/2562
รำคำ 3,900 บำท รำคำ 3,900 บำท กำรใชง้ำน ลว 26 กค. 2562

2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

15 ค่ำวสัดุไฟฟำ้และวทิยุ 19,705 19,705.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจงสวัสด์ิพำณิช ร้ำนจงสวัสด์ิพำณิช 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 85/2562
รำคำ 19,705 บำท รำคำ 19,705 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 26 ก.ค. 2562

ทีป่ระมำณไว้
งบปกต ิ(ใบสัง่จำ้ง)

16 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรงำนเจำ้หนำ้ที่ 9,500 9,500 เฉพำะเจำะจง นำงสำวโชติกำ บวัศรีทอง นำงสำวโชติกำร บวัศรีทอง 1.กำรบริกำรเหมำะกบังำน ศพจ.แพร่ 2/2562
บนัทกึขอ้มลู รำคำ 9,500 บำท รำคำ 9,500 บำท ทีใ่ช ้มคีวำมสำมำรถและ ลว 24 ตค. 2561



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562 ปงีบประมำณ 2562
(ชือ่หน่วยงำน) ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน้์ ำจดืแพร่

มปีระสิทธภิำพ
2.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง
3.เสนอรำคำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

17 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรบคุคลเพือ่ 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง นำยจริพงศ์ ลือวฒันำนนท์ นำงสำวโชติกำร บวัศรีทอง 1.กำรบริกำรเหมำะกบังำน ศพจ.แพร่ 4/2562
ปฏบิติังำนกจิกรรมวจิยัและ รำคำ 2500 บำท รำคำ 2500 บำท ทีใ่ช ้มคีวำมสำมำรถและ ลว 4 กพ. 2562
พฒันำเพือ่สร้ำงองค์ควำมรู้ มปีระสิทธภิำพ
พื นฐำนด้ำนกำรประมง 2.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง

3.เสนอรำคำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

18 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซม 33,938.26 33,938.26 เฉพำะเจำะจง บริษัท โตโยต้ำแพร่หล่อตระกลู จ ำกดั บริษัท โตโยต้ำแพร่หล่อตระกลู จ ำกดั 1.กำรบริกำรเหมำะกบังำน ศพจ.แพร่ 20/2562
บ ำรุงรักษำ รถยนต์หมำยเลข รำคำ 33,938.26 บำท รำคำ 33,938.26 บำท ทีใ่ช้ ลว 13 กย. 2562
ทะเบยีน กค 9120 พร 2.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง

งบปกต ิ(ใบสัง่เชำ่)
19 ค่ำเชำ่เคร่ืองถำ่ยเอกสำร 2,800 2,800 เฉพำะเจำะจง บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ำกดั บริษทั ริโก ้ประเทศไทย จ ำกดั 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 1/2562

รำคำ 2,800 บำท รำคำ 2,800 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 30 ตค.2561
ทีป่ระมำณไว้

งบเงนิทนุฯ (ใบสัง่ซ้ือ)
20 วสัดุกำรเกษตร 1,000 1,000.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 5/2562

รำคำ 1,000 บำท รำคำ 1,000 บำท กำรใชง้ำน ลว 9 กย. 2562
2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

21 วสัดุกำรเกษตร 79,350 79,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอเรชัน่จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 6/2562
รำคำ 79,350 บำท รำคำ 79,350 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 9 กย. 2562

ทีป่ระมำณไว้
22 วสัดุวทิยำศำสตร์ 13,650 13,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 7/2562

รำคำ 13,650 บำท รำคำ 31,540 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 9 กย. 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรอืจำ้ง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลอืกและรำคำ เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญำ
หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน กันยำยน 2562 ปงีบประมำณ 2562
(ชือ่หน่วยงำน) ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเลีย้งสตัวน้์ ำจดืแพร่

ทีป่ระมำณไว้

23 วสัดวุทิยาศาสตร์ 19,000 19,000 เฉพาะเจาะจง บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั บริษทั ตน้เกษตร จ ากดั 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 8/2562

ราคา 19,000 บาท ราคา 19,000 บาท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 9 กย. 2562

ทีป่ระมำณไว้

24 วสัดุกำรเกษตร 2,000 2,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ไอดัก จ ำกัด บริษทั ไอดัก จ ำกัด 1.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง ศพจ.แพร่ 9/2562
รำคำ 2,000 บำท รำคำ 2,000 บำท 2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน ลว 9 กย. 2562

ทีป่ระมำณไว้
25 วสัดุคอมพวิเตอร์ 798 798.00 เฉพำะเจำะจง หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ หจก.ศ.พำณิชย6์1 ส ำนักงำนใหญ่ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 10/2562

รำคำ 798 บำท รำคำ 798 บำท กำรใชง้ำน ลว 23 กย. 2562
2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

26 วสัดุกำรเกษตร 2,800 2,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญโลหะกิจ ร้ำนเจริญโลหะกิจ 1.วสัดุมคุีณภำพเหมำะแก่ ศพจ.แพร่ 11/2562
รำคำ 2,800 บำท รำคำ 2,800 บำท กำรใชง้ำน ลว 24 กย. 2562

2.เสนอรำคำไมเ่กนิวงเงิน
ทีป่ระมำณไว้

งบเงนิทนุฯ (ใบสัง่จำ้ง)

27 ค่ำจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซม 20,180.00 20,180.00 เฉพำะเจำะจง นำยปิยพงษ์ สีใจอินทร์ นำยปิยพงษ์ สีใจอินทร์ 1.กำรบริกำรเหมำะกบังำน ศพจ.แพร่ 6/2562
บ ำรุงรักษำ รถยนต์หมำยเลข รำคำ 20,180 บำท รำคำ 20,180 บำท ทีใ่ช้ ลว 13 กย. 2562
ทะเบยีน ตค 22 2.เสนอรำยละเอยีดถกูต้อง


