
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
จ้างท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ

450.00             450.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
450.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา  450.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

72/2562 วันท่ี 7 
มกราคม 2562

2
วัสดุส านักงาน จ านวน ๔ รายการ

41,870.00        41,870.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทบุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 41,870.00 บาท

บริษัทบุญยะการพิมพ์ จ ากัด 
ราคา  41,870.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

73/2562 วันท่ี 7 
มกราคม 2562

3 จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน  ชล 5056 
กทม.

2,290.87          2,290.87         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโตโยต้าพะเยา (1994) 
ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 2,290.87 บาท

บริษัทโตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคา  
2,290.87 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

74/2562 วันท่ี 16 
มกราคม 2562

4
วัสดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ

410.00             410.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 410.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา  
410.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

75/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

5
วัสดุส านักงาน จ านวน 22 รายการ

7,375.00          7,375.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 7,375.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา  
7,375.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

76/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

6
วัสดุไฟฟ้า จ านวน 6 รายการ

3,730.00          3,730.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ราคาท่ี
เสนอ 3,730.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ราคา  
3,730.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

77/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

7
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 19 รายการ

3,259.00          3,259.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 3,259.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา  
3,259.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

78/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

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

79/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 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

80/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 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

81/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 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 มกรำคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

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

82/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 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

83/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 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

84/2562 วันท่ี 18 
มกราคม 2562

14
วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ

23,980.00        23,980.00       วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 23,980.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 
23,980.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

87/2562 วันท่ี 24 
มกราคม2562

15 จ้างเหมาบริการงานท าความ
สะอาดอาคารสถานท่ี

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ 
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคา
 30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

92/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

16
จ้างเหมาบริการงาน
ตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าประมง

36,000.00     36,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา  
ราคาท่ีเสนอ 36,000.00
 บาท

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา  
ราคา  36,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

93/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

17 จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเรณู  เพียรงาน  ราคา
ท่ีเสนอ 30,000.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน  ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

94/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

18 จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา  ราคา
  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

95/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

19 จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายค าหมาย ฐานพานิชย์  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นายค าหมาย ฐานพานิชย์  
ราคา  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

96/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

20 จ้างเหมาบริการงานรักษา
ความปลอดภัยอาคารสถานท่ี

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายแอต เมืองช่ืน  ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นายแอต เมืองช่ืน  ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

97/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

21 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์  
ราคา  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

98/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

22 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว  
ราคา  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

99/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

23 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร  ราคา
  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

100/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

24 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวขวัญฤดี  ชัยรัตน์  
ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นางสาวขวัญฤดี  ชัยรัตน์  
ราคา  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

101/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

25 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

34,000.00     34,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเอส  จันทร์วงศ์  ราคา
ท่ีเสนอ 34,000.00 บาท

นายเอส  จันทร์วงศ์  ราคา  
34,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

102/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

26 จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น  า

34,000.00     34,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกมล นวลนาค  ราคาท่ี
เสนอ 34,000.00 บาท

นายกมล นวลนาค  ราคา  
34,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

103/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

27 จ้างเหมาบริการงานบันทึก
ข้อมูล

30,000.00     30,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวพิชชาภรณ์  ถูกนึก 
 ราคาท่ีเสนอ 30,000.00
 บาท

นางสาวพิชชาภรณ์  ถูกนึก  
ราคา  30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

104/2562 วันท่ี 30 
มกราคม 2562

28
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 2 รายการ 15,163.60        15,163.60       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 15,163.60 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา
15,163.60 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 31 มกราคม 2562


