
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน ๑ รายการ
180.00             180.00            วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
180.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 180.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

105/2562 วันท่ี 10 
กุมภาพันธ์ 2562

2
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ

1,665.00          1,665.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 1,665.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา  
1,665.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

108/2562 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562

3
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

840.00             840.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 840.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา  
840.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

109/2562 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562

4
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 
รายการ 1,487.00          1,487.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 1,487.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา  
1,487.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

110/2562 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ์ 2562

5

ชุดทดสอบจ านวน 3 รายการ 286,200.00      286,200.00     

วิธี e-bidding
บริษัทไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
271,566.00 บาท

บริษัทไซแอนติฟิค ซัพพลาย
จ ากัด ราคา 271,566.00
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

เลขท่ีสัญญา 2/2562 16 
กุมภาพันธ์ 2562

6

วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 34 รายการ 242,823.00 242,823.00 วิธี e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที.ซี.สถาพร 
กรุ๊ป เสนอราคา 237,919.85
 บาท          บริษัท ไบโอเทค 
แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด 
เสนอราคา 274,166.56 
บาทค์)  บริษัท เอสเอ็นพี ไซ
แอนติฟิค จ ากัด เสนอราคา 
226,716.95 บาท     บริษัท
 โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา 232,579 
บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคา 226,716.95 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

เลขท่ีสัญญา 3/2562 16 
กุมภาพันธ์ 2562

7
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 6ฌ7556 
กทม. จ านวน 1 งาน

2,830.00          2,830.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 2,830.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา  
2,830.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

113/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

8
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

114/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

9 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

115/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

10
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

116/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

11
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

117/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

12
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

118/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

13 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

119/2562 วันท่ี 22 
กุมภาพันธ์ 2562

14
จ้างเหมาซ่อมแอร์ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 01-015-01302-00 4,500.00          4,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทพะเยาสยามอีเลคโทรนิค
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
4,500.00 บาท

บริษัทพะเยาสยามอีเลคโทรนิค 
จ ากัด ราคา  4,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

120/2562 วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562

15
วัสดุวิทยาศาสตร์  2 รายการ

18,971.10        18,971.10       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 18,971.10 บาท

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จ ากัด 
ราคา 18,971.10 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

121/2562 วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562

16
จ้างเหมาท าความสะอาดภายใน
และบริเวณภายนอกสถานแสดง
พันธ์ุสัตว์น  า

3,500.00 3,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายภาณุพงศ์ โยธา ราคาท่ี
เสนอ 3,500 บาท

นายภาณุพงศ์ โยธา ราคา  
3,500 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

122/2562 วันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2562

17
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ 23,992.80        23,992.80       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 23,992.80 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา
23,992.80 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562


