
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ 23,140.00  23,140.00  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
23,140.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา  
23,140.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

238/2562 วันท่ี 1 กร
กฏาภคม 2562

2
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 7,350.00    7,350.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
7,350.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา  
7,350.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

239/2562 วันท่ี 1 กร
กฏาภคม 2562

3
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ 59,990.00  59,990.00  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
59,990.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา 
59,990.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

240/2562 วันท่ี 1 กร
กฏาภคม 2562

4
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 14,760.00  14,760.00  วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
14,760.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา 
14,760.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

241/2562 วันท่ี 1 กร
กฏาภคม 2562

5
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 6,888.00    6,888.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
6,888.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา 
6,888.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

244/2562 วันท่ี 2 
กรกฏาภคม 2562

6
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 5,818.00    5,818.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
5,818.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา  
5,818.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

245/2562 วันท่ี 2 
กรกฏาภคม 2562

7
วัสดุการเกษตร จ านวน ๑ 
รายการ 4,020.00    4,020.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 4,020.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา  4,020.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

246/2562 วันท่ี 2 
กรกฏาภคม 2562

8
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 ๑ รายการ 900.00       900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 900.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา  900.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

247/2562 วันท่ี 2 
กรกฏาภคม 2562

9
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ 2,100.00    2,100.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 2,100.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา  2,100.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

248/2562 วันท่ี 2 
กรกฏาภคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  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 กรกฎำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

10
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 
รายการ 9,630.00    9,630.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 9,630.00 บาท

บริษัท พีเอพี เพาเวอร์ จ ากัด
 ราคา  9,630.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

249/2562 วันท่ี 3 
กรกฎาคม 2562

11
จ้างเหมางานตรวจเช็คซ่อม
เคร่ืองท าน  าบริสุทธ์ิ จ านวน ๑
 งาน

46,438.00  46,438.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทเอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคาท่ีเสนอ 46,438.00 บาท

บริษัทเอสพีซี อาร์ที จ ากัด 
ราคา  46,438.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

250/2562 วันท่ี 3 
กรกฎาคม 2562

12
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 
 3 รายการ 962.00       962.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 962.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา 
 962.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

251/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

13
วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๘ 
รายการ 1,605.00    1,605.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 1,605.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา 
 1,605.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

252/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

14
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ 450.00       450.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 450.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
 450.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

253/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

15
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 ๑ รายการ 1,400.00    1,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี 
เสนอ 1,400.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
1,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

254/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

16
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและ
น  ามันหล่อล่ืน 1 รายการ 1,200.00    1,200.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 1,200.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
1,200.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

255/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

17
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ 4,333.50    4,333.50    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 4,333.50 บาท

บริษัท เอสเอ (เชียงใหม่) 
จ ากัด ราคา 4,333.50 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

256/2562 วันท่ี 5 
กรกฎาคม 2562

18
จ้างเหมางานตรวจเช็คซ่อม
เคร่ืองสูบน  า จ านวน ๑ งาน 14,000.00  14,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสมพรอิเลคทริค ราคาท่ี
เสนอ 14,000 บาท

ร้านสมพรอิเลคทริค ราคาท่ี
เสนอ 14,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

260/2562 วันท่ี 11 
กรกฎาคม 2562

19
จ้างเหมาซ่อมตรวจเช็ครถ
ฟาร์มแทรคเตอร์ จ านวน 1 
งาน

48,380.00  48,380.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
อู่ช่างป็อด ราคาท่ีเสนอ 
48,380.00 บาท

อู่ช่างป็อด ราคา48,380.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

261/2562 วันท่ี 11 
กรกฎาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

20
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง 
Spectrophotometer รุ่น 
DR400 จ านวน 1 งาน

27,110.80  27,110.80  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
27,110.80 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค
 จ ากัด ราคา27,110.80 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

262/2562 วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2562

21
ซ่อมตรวจเช็คแอร์ จ านวน ๑ 
รายการ 600.00       600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทพะเยาสยามอีเลคโทรนิค
 จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 600.00 
บาท

บริษัทพะเยาสยามอีเลคโทร
นิค จ ากัด ราคา 600.00 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

263/2562 วันท่ี 18 
กรกฎาคม 2562

22
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 2 รายการ 25,813.70     25,813.70     วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
25,813.70 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
25,813.70 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2562


