
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และดูแลอาคารสถานท่ี 7,000.00          7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคาท่ี
เสนอ 7,000.00 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคา 
7,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

1/2562 วันท่ี 12 ตุลาคม
 2562

2
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และดูแลอาคารสถานท่ี 7,000.00          7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายค่าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคาท่ีเสนอ 7,000.00 บาท

นายค่าหมาย ฐานพานิชย์ ราคา 
7,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

2/2562 วันท่ี 12 ตุลาคม
 2562

3
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และดูแลอาคารสถานท่ี 7,000.00          7,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเรณู  เพียรงาน ราคาท่ี
เสนอ 7,000.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน ราคา 
7,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

3/2562 วันท่ี 12 ตุลาคม
 2562

4
จ้างเหมางานลากอวนและขนย้าย
พ่อแม่พันธ์ุสัตว์ 8,500.00          8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 8,500.00 บาท

นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคา 
8,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

4/2562 วันท่ี 12 ตุลาคม
 2562

5
จ้างเหมางานตัดหญ้าและก่าจัด
วัชพืชในบ่อเพาะพันธ์ุสัตว์น ่า 8,500.00          8,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  นวลนาค ราคาท่ี
เสนอ 8,500.00 บาท

นายกมล  นวลนาค ราคา 
8,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

5/2562 วันท่ี 12 ตุลาคม
 2562

6
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ่านวน 2 
รายการ 104,400.00      104,400.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ่ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 104,400.00 
บาท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ่ากัด 
ราคา 104,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

7/2562 วันท่ี 25 ตุลาคม
2561

7
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.
เสนอราคาต่่าสุด

9/2562 วันท่ี 25 ตุลาคม
2561

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค่า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค่า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

10/2562 วันท่ี 25 
ตุลาคม2561

9
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.
เสนอราคาต่่าสุด

11/2562 วันท่ี 25 
ตุลาคม2561

10
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.
เสนอราคาต่่าสุด

12/2562 วันท่ี 25 
ตุลาคม2561

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
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 ตุลำคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

11
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น ่าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค่า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค่า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

13/2562 วันท่ี 25 
ตุลาคม2561

12
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.
เสนอราคาต่่าสุด

14/2562 วันท่ี 25 
ตุลาคม2561

13
จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าประมง 24,000.00        24,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ราคา
ท่ีเสนอ 24,000.00 บาท

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ราคา 
24,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

15/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

14
จ้างเหมาบริการงานท่าความ
สะอาดอาคารสถานท่ี 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

16/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

15
จ้างเหมาบริการงานดูแลสถาน
แสดงพันธ์ุปลา 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภาณุพงศ์ โยธา ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นายภาณุพงศ์ โยธา ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

17/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

16
จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล จ่านวน 2 
รายการ 1,125.00          1,125.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
1,125.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
1,125.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

18/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

17
จ้างเหมาขยะ

2,400.00          2,400.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
ส่านักงานเทศบาลพะเยา ราคา
ท่ีเสนอ 2,400.00 บาท

ส่านักงานเทศบาลพะเยา ราคา 
2,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

19/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

18
จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล

21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพิชชาภรณ์  ถูกนึก 
ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท

นางสาวพิชชาภรณ์  ถูกนึก ราคา
 21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

20/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

19
จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานท่ี 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเรณู  เพียรงาน ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

21/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

20
จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานท่ี 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

22/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

21
จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานท่ี 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายค่าหมาย ฐานพานิชย์ 
ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท

นายค่าหมาย ฐานพานิชย์ ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

23/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

22
จ้างเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัยอาคารสถานท่ี 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายแอต เมืองช่ืน ราคาท่ีเสนอ
 21,000.00 บาท

นายแอต เมืองช่ืน ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

24/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

23
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์ ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์ ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

25/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

24
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว 
ราคาท่ีเสนอ 21,000.00 บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

26/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

25
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคาท่ี
เสนอ 21,000.00 บาท

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

27/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

26
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 21,000.00        21,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นางสาวขวัญฤดี  ชัยรัตน์ ราคา
ท่ีเสนอ 21,000.00 บาท

นางสาวขวัญฤดี  ชัยรัตน์ ราคา 
21,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

28/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

27
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 25,500.00        25,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 25,500.00 บาท

นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคา 
25,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

29/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561

28
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์
น ่า 25,500.00        25,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล นวลนาค ราคาท่ีเสนอ
 25,500.00 บาท

นายกมล นวลนาค ราคา 
25,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

30/2562 วันท่ี 26 
ตุลาคม2561



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

29

ซื อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
 ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า 
๒,๔๐๐ ซีซี ขับเคล่ือน ๔ ล้อ 
แบบดับเบิ ลแคบ พร้อมหลังคาไฟ
เบอร์กลาสหรือเหล็ก จ่านวน ๑ 
คัน ด้วยวิิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

๙๖๘,๐๐๐.๐๐ ๙๖๘,๐๐๐.๐๐ วิธี e-bidding
บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) 
ผู้จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

บริษัท โตโยต้าพะเยา(1994) ผู้
จ่าหน่ายโตโยต้า จ่ากัด

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่่าสุด

สัญญาเลขท่ี 1/2562 วันท่ี
 31  ตุลาคม 2561


