
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 7790 พะเยา

1,583.17          1,583.17         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ล าปางศิริชัย ราคาท่ีเสนอ
 1,583.17 บาท

หจก.ล าปางศิริชัย ราคา 
1,583.17 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

55/2562 วันท่ี  4 
ธันวาคม 2561

2
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
พร้อมจอคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ 
ชุด

2,990.00          2,990.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 2,990.00 บาท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคา2,990.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

58/2562 วันท่ี 11 
ธันวาคม 2561

3
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

64/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

4
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

65/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

5
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

66/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

6
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

67/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

7
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

68/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

69/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

9

จ้างเหมาติดตั งอินเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงพร้อมเดินสายภายใน
ห้องเพาะเลี ยง จ านวน ๑ งาน 
วงเงิน

2,140.00          2,140.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ราคาท่ีเสนอ 2,140.00 บาท

บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 
ราคา 2,140.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

70/2562 วันท่ี 21 
ธันวาคม 2561

10
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ 11,064.00        11,064.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 11,064.00 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา
11,064.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม  2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)


