
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาซ่อมรถขนย้ายวัสดุ
การเกษตร จ านวน ๑ งาน 8,980.00    8,980.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 8,980.00 บาท

ร้านสมบูรณ์เซอร์วิส ราคา 
8,980.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

304/2562 วันท่ี 2 
กันยายน 2562

2
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ 11,650.00  11,650.00  วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคาท่ีเสนอ 11,650.00 บาท

ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 
ราคา 11,650.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

305/2562 วันท่ี 3 
กันยายน 2562

3
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูโรง
ผลิตและเก็บอาหาร จ านวน 1
 งาน

15,000.00  15,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้าน ช.การช่าง ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

ร้าน ช.การช่าง ราคา 
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

306/2562 วันท่ี 12 
กันยายน 2562

4 วัสดุวิทยาศาสตร จ านวน 2 
รายการ 8,050.00    8,050.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
8,050.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา 
8,050.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

307/2562 วันท่ี 13 
กันยายน 2562

5

จ้างเหมาติดต้ังระบบ
อินเตอร์เน็ตออนไลน์ 
กิจกรรมปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ า
ออนไลน์วันประมงแห่งชาติ 
ประจ าปี 2562

6,313.00    6,313.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัททีโอทีจ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 6,313.00 บาท

บริษัททีโอทีจ ากัด ราคา 
6,313.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

308/2562 วันท่ี 13 
กันยายน 2562

6
วัสดุการเกษตร 1 รายการ

3,350.00    3,350.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
3,350.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา3,350.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

309/2562 วันท่ี 17 
กันยายน 2562

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ
5,400.00    5,400.00    วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 5,400.00 บาท

บริษัท ไอดัก จ ากัด ราคา 
5,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

310/2562 วันท่ี 17 
กันยายน 2562

8
วัสดุการเกษตร 7 รายการ

68,340.00  68,340.00  วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
68,340.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคา 
68,340.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

311/2562 วันท่ี 17 
กันยายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  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 ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

9
วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ

4,585.00    4,585.00    วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคาท่ีเสนอ 
4,585.00 บาท

บริษัทต้นเกษตร จ ากัด 
(ส านักงานใหญ่) ราคา 
4,585.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

312/2562 วันท่ี 17 
กันยายน 2562

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ขนาด 
250*120 ซม. 563.00       563.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
563.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา 
563.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

314/2562 วันท่ี 17 
กันยายน 2562

11
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน
 ๑ รายการ 400.00       400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 400.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา
400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

315/2562 วันท่ี 23 
กันยายน 2562

12
วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑ 
รายการ 120.00       120.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 120.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคา
 120.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

316/2562 วันท่ี 23 
กันยายน 2562

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
รายการ 2,500.00 2,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 2,500.00 บาท

บริษัทโกลด์พีซี เน็ตเวิร์ค 
จ ากัด ราคา 2,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

319/2562 วันท่ี 26 
กันยายน 2562


