
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาท าผ้าคลุมเรือ จ านวน ๑ 
งาน 10,500.00     10,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านถานการช่าง ราคาท่ีเสนอ 
10,500.00 บาท

ร้านถานการช่าง ราคา  
10,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

216/2562 วันท่ี 4 
มิถุนายน 2562

2
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมตู้ดูดควัน 
จ านวน ๑ งาน 8,500.00       8,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคาท่ี
เสนอ 8,500.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคา 
 8,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

217/2562 วันท่ี 4 
มิถุนายน 2562

3

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน ชล-5056 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 งาน 3,045.22       3,045.22       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 3,045.22 บาท

บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคา 
3,045.22 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

219/2562 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2562

4
จ้างเหมางานตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 
443 พะเยา จ านวน 1 งาน

2,272.68       2,272.68       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 2,272.68

บริษัท โตโยต้าพะเยา (1994) ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ราคา 
2,272.68

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

220/2562 วันท่ี 5 
มิถุนายน 2562

5
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ค
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  2 
เคร่ือง

2,247.00       2,247.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,275.00 บาท

บริษัท พะเยาสยามอีเลคโทรนิค 
จ ากัด ราคา  2,275.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

222/2562 วันท่ี 6 
มิถุนายน 2562

6
ซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน ๑ งาน 
(lenovo การเงิน) 400.00          400.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 400.00 บาท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคา  400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

223/2562 วันท่ี 6 
มิถุนายน 2562

7
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

3,500.00       3,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ 
3,500.00 บาท

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคา  
3,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

225/2562 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562

8
จ้างเหมาท าป้ายโครงการ ขนาด 
60x120 เซนติเมตร จ านวน 1 
รายการ

2,500.00       2,500.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ 
2,500.00 บาท

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคา   
2,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

226/2562 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562

9
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

23,682.00     23,682.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ 
23,682.00 บาท

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคา  
23,682.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

227/2562 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562

10
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 80-5475 4,880.00       4,880.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
4,880.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา  
4,880.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

228/2562 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  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 มิถุนำยน  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

11
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์  
จ านวน 1 งาน 3,350.00       3,350.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 3,350.00 บาท

บริษัท โกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด 
ราคา 3,350.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

229/2562 วันท่ี 14 
มิถุนายน 2562

12
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 
หมายเลขทะเบียน 7790 พะเยา 1,840.00       1,840.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ล าปางศิริชัย ราคาท่ีเสนอ 
1,840.00 บาท

หจก.ล าปางศิริชัย ราคา  
1,840.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

230/2562 วันท่ี 21 
มิถุนายน 2562

13
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

232/2562 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

14
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

233/2562 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

15
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ 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

234/2562 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

16
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

235/2562 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

17
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

236 วันท่ี 28 มิถุนายน 
2562

18
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

237/2562 วันท่ี 28 
มิถุนายน 2562

19
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 3 รายการ 42,913.80     42,913.80     วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
42,913.80 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
42,913.80 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562


