
 -  -  -  -  -  -  -  -  -

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ
ผู�ได�รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือ

จ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน    ตุลาคม   2558                                              แบบ สขร.๑

                                            ศูนย2วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว2น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  30   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง





1 วัสดุจ�างเหมา 2,636.48            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต�าชุมพร จํากัด 2,636.48             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 001

วงเงินที่ประมาณไว� 5 ตค.2558

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 465.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 465.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 002

วงเงินที่ประมาณไว� 7 ตค.2558

3 ซื้อวัสดุก*อสร�าง 3,130.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 3,130.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 004

วงเงินที่ประมาณไว� 15 ตค.2558

4 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,098.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 1,098.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 005

วงเงินที่ประมาณไว� 15 ตค.2558

5 ซื้อวัสดุการเกษตร 36,350.00          - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 36,350.00           เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 007

วงเงินที่ประมาณไว� 20 ตค.2558

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   พฤศจิกายน   2558                                              แบบ สขร.๑

                                            ศูนย@วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว@น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  27   เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง



6 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 1,500.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 008

วงเงินที่ประมาณไว� 20 ตค.2558

7 ซื้อวัสดุการเกษตร 6,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 6,000.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 009 

วงเงินที่ประมาณไว� 20 ตค.2558

8 ซื้อวัสดุไฟฟFา ฯ 1,241.20            - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ไอ.อี พี 1,241.20             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 010

วงเงินที่ประมาณไว� 26 ตค.2558

9 ซื้อวัสดุสํานักงาน 3,717.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ@ตั้งเจริญ 3,717.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 011

วงเงินที่ประมาณไว� 27 ตค.2558

10 วัสดุจ�างเหมา 24,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา บริษัทริโก�ประเทศไทย 24,000.00           เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,850.00            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,850.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 016

วงเงินที่ประมาณไว� 3 พย.2558

12 ซื้อวัสดุงานบ�านงานครัว 1,416.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ@ตั้งเจริญ 1,416.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 017



วงเงินที่ประมาณไว� 3 พย.2558

13 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,023.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 1,023.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 018

วงเงินที่ประมาณไว� 3 พย.2558

14 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง ฯ 14,052.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.แม*ฟFา- ภิญโญปI 14,052.00           เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 019

โตรเลี่ยม วงเงินที่ประมาณไว� 3  พย.2558

15 วัสดุจ�างเหมา 730.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน เอส ตรี บล็อก 730.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 020

วงเงินที่ประมาณไว� 3 พย.2558

16 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนด@พีคอม ฯ 2,000.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 021

วงเงินที่ประมาณไว� 5 พย.2558

17 วัสดุจ�างเหมา 500.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนด@พีคอม ฯ 500.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 021.1

วงเงินที่ประมาณไว� 5 พย.2558

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 651.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 651.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 023

วงเงินที่ประมาณไว� 11 พย.2558



19 ซื้อวัสดุการเกษตร 921.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 921.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 024

วงเงินที่ประมาณไว� 13 พย.2558

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,190.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,190.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 027

วงเงินที่ประมาณไว� 17 ตค.2558

21 ซื้อวัสดุการเกษตร 665.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 665.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 028

วงเงินที่ประมาณไว� 18 พย.2558

22 ซื้อวัสดุการเกษตร 555.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 555.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 029

วงเงินที่ประมาณไว� 23 พย.2558













1 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 840.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อ อกซิเจนภาคใต' 840.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 022

วงเงินที่ประมาณไว' 10 พย.2558

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 26,930.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,930.00           เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 025

วงเงินที่ประมาณไว' 1 ธค.2558

3 ซื้อวัสดุการเกษตร 3,450.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 3,450.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 026

วงเงินที่ประมาณไว' 1 ธค.2558

4 วัสดุจ'างเหมา 120.00                - โดยวิธีตกลงราคา การรถไฟแห*งประเทศไทย 120.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งจ'าง 032

วงเงินที่ประมาณไว' 30 พย.2558

5 วัสดุจ'างเหมา 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัทริโก'ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งจ'าง 015

วงเงินที่ประมาณไว' 30 ตค.2558

รายชื่อผู'เข'าเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู'ได'รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ'าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข'อตกลงในการซื้อหรือจ'าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ'างในรอบเดือน   ธันวาคม   2558                                              แบบ สขร.๑

                                            ศูนย�วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว�น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  24   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๘

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ'าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ'าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ'าง



6 ซื้อวัสดุงานบ'านงานครัว 178.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร'านปรีดาเครื่องครัว 178.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 031

วงเงินที่ประมาณไว' 4 ธค.2558

7 วัสดุจ'างเหมา 1,630.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ�ศรีจันทร� 1,630.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งจ'าง 035.1

วงเงินที่ประมาณไว' 9 ธค.2558

8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ฯ 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.เค ทีทุ*งคาปHโตรเลี่ยม 2,000.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 036.1

วงเงินที่ประมาณไว' 11 ธค.2558

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,410.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,410.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 037

วงเงินที่ประมาณไว' 11 ธค.2558

10 วัสดุสํานักงาน 3,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร'านโชคชัย 3,000.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 039.1

วงเงินที่ประมาณไว' 14 ธค.2558

11 วัสดุสํานักงาน 870.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร'านโรงพิมพ�ตั้งเจริญ 870.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 043

วงเงินที่ประมาณไว' 14 ธค.2558

12 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 610.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร'านประพันธ�วิทยุ 610.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 044



วงเงินที่ประมาณไว' 14 ธค.2558

13 วัสดุจ'างเหมา 3,317.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เจริญพานิชย� 3,317.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งจ'าง 029.1

วงเงินที่ประมาณไว' 15 ธค.2558

14 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 1,260.00            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อ อกซิเจนภาคใต' 1,260.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 034

วงเงินที่ประมาณไว' 4 ธค.2558

15 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 2,950.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,950.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 035

วงเงินที่ประมาณไว' 14 ธค.2558

16 วัสดุจ'างเหมา 5,400.00            - โดยวิธีตกลงราคา นส.ปHยะวรรณ ช*วยชูหนู 5,400.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งจ'าง 037.1

วงเงินที่ประมาณไว' 15 ธค.2558

17 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 200.00                - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 200.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 035.1

วงเงินที่ประมาณไว' 14 ธค.2558

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 665.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 665.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 039

วงเงินที่ประมาณไว' 16 ธค.2558



19 ซื้อวัสดุการเกษตร 610.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 610.00                เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 046

วงเงินที่ประมาณไว' 16 ธค.2558

20 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,850.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,850.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 047

วงเงินที่ประมาณไว' 15 ธค.2558

21 วัสดุจ'างเหมา 6,400.74            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท โตโยต'าชุมพร จํากัด 6,400.74             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งจ'าง 036

วงเงินที่ประมาณไว' 16 ธค.2558

22 วัสดุสํานักงาน 934.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร'านโรงพิมพ�ตั้งเจริญ 934.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 030

วงเงินที่ประมาณไว' 22 ธค.2558

23 ซื้อวัสดุการเกษตร 2,410.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,410.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 041

วงเงินที่ประมาณไว' 15 ธค.2558

24 ซื้อวัสดุการเกษตร 68,800.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 68,800.00           เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 042

วงเงินที่ประมาณไว' 15 ธค.2558

25 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 7,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร'านทุ*งคาแล็ป 7,500.00             เสนอราคาไม*เกิน  ใบสั่งซื้อ 048

วงเงินที่ประมาณไว' 18 ธค.2558



26 วัสดุคอมพิวเตอร� 1,600.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร'านแอลแอนด�พีคอม ฯ 1,600.00             เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 049

วงเงินที่ประมาณไว' 22 ธค.2558

27 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง ฯ 12,612.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.แม*ฟLา- ภิญโญปH 12,612.00           เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 050

โตรเลี่ยม วงเงินที่ประมาณไว' 22 ธค.2558

28 วัสดุวิทยาศาสตร� ฯ 720.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อ อกซิเจนภาคใต' 720.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 051

วงเงินที่ประมาณไว' 22 ธค.2558

29 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง ฯ 300.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.วังไผ*ทองมี 300.00                เสนอราคาไม*เกิน ใบสั่งซื้อ 054

วงเงินที่ประมาณไว' 24 ธค.2558



1 วัสดุจ�างเหมา 4,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านอุไรวรรณบริการ 4,000.00             เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 056

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ธค.2558

2 ซื้อวัสดุอุปโภค ฯ 780.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านรี คิด น้ําดื่ม 780.00                เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 003

วงเงินที่ประมาณไว� 13 ตค.2558

3 วัสดุจ�างเหมา 7,830.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 7,830.00             เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 040

วงเงินที่ประมาณไว� 7 มค.2559

4 วัสดุสํานักงาน 2,050.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ7ตั้งเจริญ 2,050.00             เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 057

วงเงินที่ประมาณไว� 12 มค.2559

5 วัสดุก#อสร�าง 11,670.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 11,670.00           เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งจ�าง 058

วงเงินที่ประมาณไว� 12 มค.2559

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   มกราคม   2559                                             แบบ สขร.๑

                                            ศูนย7วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว7น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  28   เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง



6 วัสดุจ�างเหมา 140.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน เอส ตรี บล็อก 140.00                เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 059

วงเงินที่ประมาณไว� 7 มค.2559

7 วัสดุงานบ�าน ฯ 2,710.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ7ตั้งเจริญ 2,740.00             เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งจ�าง 060

วงเงินที่ประมาณไว� 11 มค.2559

8 วัสดุวิทยาศาสตร7 ฯ 300.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อFอกซิเจนภาคใต� 300.00                เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 062

วงเงินที่ประมาณไว� 7 มค.2559

9 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,350.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 1,350.00             เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 063

วงเงินที่ประมาณไว� 11 มค.2559

10 ซื้อวัสดุการเกษตร 76,100.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 76,100.00           เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 065

วงเงินที่ประมาณไว� 13 มค.2559

11 ซื้อวัสดุการเกษตร 7,700.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,700.00             เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 065.1

วงเงินที่ประมาณไว� 13 มค.2559

12 วัสดุวิทยาศาสตร7 ฯ 5,250.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านทุ#งคาแลป 5,250.00             เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 067



วงเงินที่ประมาณไว� 19 มค.2559

13 วัสดุไฟฟIา ฯ 800.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 800.00                เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งจ�าง 068

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มค.2559

14 ซื้อวัสดุการเกษตร 1,960.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 1,960.00             เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 069

วงเงินที่ประมาณไว� 20 มค.2559

15 วัสดุก#อสร�าง 990.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 990.00                เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งจ�าง 070

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มค.2559

16 ซื้อวัสดุเชื่อเพลิง ฯ 12,312.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.แม#ฟIา- ภิญโญปJ 12,312.00           เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 071

โตรเลี่ยม วงเงินที่ประมาณไว� 14 มค.2559

17 วัสดุจ�างเหมา 5,029.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ชุมพรเครื่องเย็น 5,029.00             เสนอราคาไม#เกิน ใบสั่งซื้อ 072

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มค.2559

18 ซื้อวัสดุการเกษตร 630.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 630.00                เสนอราคาไม#เกิน  ใบสั่งซื้อ 073

วงเงินที่ประมาณไว� 20 มค.2559





1 วัสดุจ�างเหมา 1,230.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายลิขิต  ซุ"ยแล 1,230.00             เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งจ�าง 078

วงเงินที่ประมาณไว� 1 กพ. 2559

2 วัสดุจ�างเหมา 1,720.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 1,720.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 079

วงเงินที่ประมาณไว� 5 กพ.2559

3 วัสดุการเกษตร 171.20                - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 171.20                เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 080

วงเงินที่ประมาณไว� 29 มค.2559

4 วัสดุวิทยาศาสตร9 ฯ 540.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อ;อกซิเจนภาคใต� 540.00                เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งซื้อ 081

วงเงินที่ประมาณไว� 1 กพ.2559

5 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

6 วัสดุการเกษตร 900.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 900.00                เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 087

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กุมภาพันธ9   2559                                             แบบ สขร.๑

                                            ศูนย9วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว9น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  26   เดือน   กุมภาพันธ9   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง



วงเงินที่ประมาณไว� 8 กพ.2559

7 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

8 วัสดุการเกษตร 2,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,500.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 085

วงเงินที่ประมาณไว� 5 กพ.2559

9 วัสดุก"อสร�าง 3,420.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 3,420.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 087

วงเงินที่ประมาณไว� 8 กพ.2559

10 วัสดุการเกษตร 12,900.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 12,900.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 090

วงเงินที่ประมาณไว� 8 กพ.2559

11 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 091

วงเงินที่ประมาณไว� 5 กพ.2559

12 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 092

วงเงินที่ประมาณไว� 5 กพ.2559

13 วัสดุการเกษตร 43,680.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 43,680.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 093



วงเงินที่ประมาณไว� 5 กพ.2559

14 วัสดุการเกษตร 850.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านเล"าปุGนกี่ 850.00                เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 094

วงเงินที่ประมาณไว� 8 กพ.2559

15 วัสดุวิทยาศาสตร9 ฯ 398.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.เอก-ชัย ดิสทริ บิวชัน 398.00                เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งจ�าง 095

ซัสเทมจํากัด วงเงินที่ประมาณไว� 9 กพ.2559

16 วัสดุก"อสร�าง 2,320.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 2,320.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 074

วงเงินที่ประมาณไว� 2 กพ.2559

17 วัสดุการเกษตร 1,900.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ทุ"งคาแลป 1,900.00             เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งซื้อ 066

วงเงินที่ประมาณไว� 12 กพ.2559

18 วัสดุจ�างเหมา 3,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ช.การช"าง 3,500.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 082

วงเงินที่ประมาณไว� 10 กพ.2559

19 วัสดุจ�างเหมา 1,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ส.โปสเตอร9 1,000.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 097

วงเงินที่ประมาณไว� 11 กพ.2559



20 วัสดุการเกษตร 1,260.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 1,260.00             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 098

วงเงินที่ประมาณไว� 15 กพ.2559

21 วัสดุจ�างเหมา 6,368.64             - โดยวิธีตกลงราคา บ.โตโยต�าชุมพร จํากัด 6,368.64             เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 099

วงเงินที่ประมาณไว� 11 กพ.2559

22 วัสดุวิทยาศาสตร9 ฯ 900.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อ;อกซิเจนภาคใต� 900.00                เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งซื้อ 100

วงเงินที่ประมาณไว� 15 กพ.2559

23 วัสดุการเกษตร 800.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ทอยล9บรรจุภัณฑ9 800.00                เสนอราคาไม"เกิน ใบสั่งซื้อ 103

วงเงินที่ประมาณไว� 19 กพ.2559



1 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายลิขิต  ซุ!ยแล 2,000.00             เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งจ�าง 084

วงเงินที่ประมาณไว� 25 กพ. 2559

2 วัสดุการเกษตร 450.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิขิต การไฟฟ3า 450.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 106

วงเงินที่ประมาณไว� 29 กพ.2559

3 วัสดุจ�างเหมา 1,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ช.การช!าง 1,500.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งจ�าง 107

วงเงินที่ประมาณไว� 29 กพ.2559

4 วัสดุจ�างเหมา 120.00               - โดยวิธีตกลงราคา การรถไฟแห!งประเทศไทย 120.00                เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งจ�าง 108

วงเงินที่ประมาณไว� 1 มีค.2559

5 วัสดุจ�เชื้อเพลิง ฯ 4,124.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยป=ญจพร 4,124.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 101

วงเงินที่ประมาณไว� 16 กพ.2559

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน มีนาคม   2559                                             แบบ สขร.๑

                                            ศูนยCวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวCน้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  28   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง



6 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 110

วงเงินที่ประมาณไว� 3 มีค.2559

7 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 111

วงเงินที่ประมาณไว� 3 มีค.2559

8 วัสดุการเกษตร 33,240.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,240.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 112

วงเงินที่ประมาณไว� 3 มีค.2559

9 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 113

วงเงินที่ประมาณไว� 3 มีค.2559

10 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

11 วัสดุการเกษตร 14,900.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 14,900.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 109

วงเงินที่ประมาณไว� 7 มีค.2559

12 วัสดุการเกษตร 2,850.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,850.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 114

วงเงินที่ประมาณไว� 7 มีค.2559



13 วัสดุก!อสร�าง 900.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 900.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 115

วงเงินที่ประมาณไว� 8 มีค.2559

14 วัสดุงานบ�านงานครัว 600.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิ้มเอี่ยวฮวด 600.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 116

วงเงินที่ประมาณไว� 11 มีค.2559

15 วัสดุงานสํานักงาน 1,539.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพCตั้งเจริญ 1,539.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 117

วงเงินที่ประมาณไว� 11 มีค.2559

16 วัสดุก!อสร�าง 1,214.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,214.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 118

วงเงินที่ประมาณไว� 10 มีค.2559

17 วัสดุโฆษณา ฯ 50.00                 - โดยวิธีตกลงราคา กรมบัญชีกลาง 50.00                  เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 119

วงเงินที่ประมาณไว� 10 มีค.2559

18 วัสดุการเกษตร 490.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 490.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 122

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มีค.2559

19 วัสดุจ�เชื้อเพลิง ฯ 18,034.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยป=ญจพร 18,034.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 120

วงเงินที่ประมาณไว� 11 มีค.2559



20 วัสดุงานสํานักงาน 3,600.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพCตั้งเจริญ 3,600.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 121

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มีค.2559

21 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 720.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อJอกซิเจนภาคใต� 720.00                เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งซื้อ 124

วงเงินที่ประมาณไว� 14 มีค.2559

22 วัสดุก!อสร�าง 1,595.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,595.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 125

วงเงินที่ประมาณไว� 15 มีค.2559

23 วัสดุจ�างเหมา 66,601.00           - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 66,601.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งจ�าง 059.1

วงเงินที่ประมาณไว� 29 มค.2559

24 วัสดุการเกษตร 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 2,000.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 123.2

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

25 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 1,600.00            - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 1,600.00             เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งซื้อ 125.2

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559

26 วัสดุการเกษตร 334.00                - โดยวิธีตกลงราคา ห�างผ�าเกียรติเจริญ 334.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 127

วงเงินที่ประมาณไว� 21 มีค.2559



27 วัสดุการเกษตร 33,240.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,240.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 127.1

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

28 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 127.2

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

29 วัสดุจ�างเหมา 375.00                - โดยวิธีตกลงราคา นายณรงคC  ชัยสงคราม 375.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งจ�าง 128

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559

30 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 128.1

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

31 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 128.2

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

32 วัสดุการเกษตร 750.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านปรีดาเครื่องครัว 750.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 129.2

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

33 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,000.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 126.3

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559



34 วัสดุการเกษตร 36,450.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 36,450.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 123.1

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

35 วัสดุการเกษตร 16,300.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 16,300.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 124.1

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

36 วัสดุการเกษตร 12,400.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 12,400.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 124.2

วงเงินที่ประมาณไว� 17 มีค.2559

37 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 6,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 6,000.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 126.1

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559

38 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 23,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ทุ!งคาแลป 23,500.00           เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งซื้อ 132

วงเงินที่ประมาณไว� 21 มีค.2559

39 วัสดุก!อสร�าง 12,200.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 12,200.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 129

วงเงินที่ประมาณไว� 21 มีค.2559

40 วัสดุการเกษตร 24,800.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 24,800.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 126.2

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559



41 วัสดุคอมพิวเตอรC ฯ 10,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 10,000.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 129.1

วงเงินที่ประมาณไว� 21 มีค.2559

42 วัสดุคอมพิวเตอรC ฯ 19,820.00           - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนพี ฯ 19,820.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 133

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

43 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 3,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 3,500.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 126.4

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559

44 วัสดุการเกษตร 20,735.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 20,735.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 135

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

45 วัสดุการเกษตร 960.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ นาคะวัณโน 960.00                เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 137

วงเงินที่ประมาณไว� 24 มีค.2559

46 วัสดุการเกษตร 11,400.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ทุ!งคาแลป 11,400.00           เสนอราคาไม!เกิน ใบสั่งซื้อ 119.1

วงเงินที่ประมาณไว� 24 มีค.2559

47 วัสดุการเกษตร 39,900.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 39,900.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 102

วงเงินที่ประมาณไว� 24 มีค.2559



48 วัสดุการเกษตร 5,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 5,000.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 119.2

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

49 วัสดุการเกษตร 26,500.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,500.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 120.1

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

50 วัสดุการเกษตร 27,600.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 27,600.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 120.2

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

51 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 85,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 85,000.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 121.1

วงเงินที่ประมาณไว� 22 มีค.2559

52 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 49,775.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.แพ็ทแทรคไทย จํากัด 49,775.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 123

วงเงินที่ประมาณไว� 18 มีค.2559

53 วัสดุการเกษตร 12,840.00           - โดยวิธีตกลงราคา เค.เอส.พี อJอกตร�าแทรค 12,840.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 125.1

วงเงินที่ประมาณไว� 24 มีค.2559

54 วัสดุวิทยาศาสตรC ฯ 9,950.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 9,950.00             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 130

วงเงินที่ประมาณไว� 21 มีค.2559



55 วัสดุไฟฟ3า ฯ 5,521.20             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ไออีพี่ 5,521.20             เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 136

วงเงินที่ประมาณไว� 24 มีค.2559

56 วัสดุจ�างเหมา 36,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา ร�านกรังปรีแอรC 36,000.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งจ�าง 136.1

วงเงินที่ประมาณไว� 23 มีค.2559

57 วัสดุก!อสร�าง 25,070.00           - โดยวิธีตกลงราคา ร�านศรีเพชร วัสดุก!อสร�าง 25,070.00           เสนอราคาไม!เกิน  ใบสั่งซื้อ 134

วงเงินที่ประมาณไว� 29 มีค.2559



1 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

2 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ/ 7,200.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

3 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

4 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว/ ยังสวัสดิ์ 7,200.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

5 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน เมษายน   2559                                             แบบ สขร.๑

                                            ศูนย/วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว/น้ําชุมพร                                                         

                                                                         วันที่  28   เดือน   เมษายน   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา

และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง



6 วัสดุการเกษตร 486.85                - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 486.85                เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งซื้อ 147

วงเงินที่ประมาณไว� 8 เมย.2559

7 วัสดุวิทยาศาสตร/ ฯ 720.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อFอกซิเจนภาคใต� 720.00                เสนอราคาไม&เกิน ใบสั่งซื้อ 148

วงเงินที่ประมาณไว� 8 เมย.2559

8 วัสดุวิทยาศาสตร/ ฯ 180.00               - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อFอกซิเจนภาคใต� 180.00                เสนอราคาไม&เกิน ใบสั่งซื้อ 150

วงเงินที่ประมาณไว� 12 เมย.2559

9 วัสดุจ�างเหมา 200.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านพงศาปานการยาง 200.00                เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งจ�าง 151

วงเงินที่ประมาณไว� 12 เมย.2559

10 วัสดุสํานักงาน 99.00                 - โดยวิธีตกลงราคา บ.เอก.ชัย ดีสทรีมิวชั่น 99.00                  เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งซื้อ 152

ซิสเทม จํากัด วงเงินที่ประมาณไว� 12 เมย.2559

11 วัสดุไฟฟIาฯ 642.00                - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ไอ อี พี 642.00                เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งซื้อ 145

วงเงินที่ประมาณไว� 18 เมย.2559

12 วัสดุสํานักงาน 1,539.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ/ตั้งเจริญ 1,539.00             เสนอราคาไม&เกิน  ใบสั่งซื้อ 146



วงเงินที่ประมาณไว� 18 เมย.2559



1 วัสดุก�อสร�าง 708.00                - โดยวิธีตกลงราคา บ.โฮมโปร ฯ 708.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 161

วงเงินที่ประมาณไว�   27 เมย.2559

2 วัสดุก�อสร�าง 7,575.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 7,575.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 155

วงเงินที่ประมาณไว�   4 พค.2559

3 วัสดุเชื้อเพลิงฯ 14,592.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยป7ญจพร 14,592.00           เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 165

วงเงินที่ประมาณไว�  29 เมย.2559

4 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ: 7,200.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

5 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

รายชื่อผู�เข�าเสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  พฤษภาคม   2559                                             แบบ สขร.๑

                                             ศูนย:วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว:น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง



6 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว: ยังสวัสดิ์ 7,200.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

7 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

8 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

9 วัสดุสํานักงาน 2,430.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ:ตั้งเจริญ 2,430.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 168

วงเงินที่ประมาณไว� 10 พค.2559

10 วัสดุจ�างเหมา 2,469.97             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยป7ญจพร 2,469.97             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 173

วงเงินที่ประมาณไว�  11 พค.2559

11 วัสดุจ�างเหมา 4,000.52             - โดยวิธีตกลงราคา บ.โตโยต�าชุมพร จํากัด 4,000.52             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 174

วงเงินที่ประมาณไว�  11 พค.2559

12 วัสดุการเกษตร 1,050.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแฟมิลี่ฟาร:มชJอป 1,050.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 169

วงเงินที่ประมาณไว�  16 พค.2559



13 วัสดุการเกษตร 500.00                - โดยวิธีตกลงราคา บ.สหไทยศึกษาภัณฑ: ฯ 500.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 171

วงเงินที่ประมาณไว� 4 พค.2559

14 วัสดุการเกษตร 2,250.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านอาลิ้มปลาเงินปลาทอง 2,250.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 172

วงเงินที่ประมาณไว�  13 พค.2559

15 วัสดุจ�างเหมา 345.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านปฐมพรกJอปปNO 345.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 149

วงเงินที่ประมาณไว�  17 พค.2559

16 วัสดุก�อสร�าง 375.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลีเจริญวัสดุก�อสร�าง 375.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 154

วงเงินที่ประมาณไว�   17  พค.2559

17 วัสดุก�อสร�าง 125.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลีเจริญวัสดุก�อสร�าง 125.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 160

วงเงินที่ประมาณไว�   16  พค.2559

18 วัสดุจ�างเหมา 2,460.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านต�อยโฆษณา 2,460.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 170

วงเงินที่ประมาณไว�  10 พค.2559

19 วัสดุการเกษตร 33,240.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,240.00           เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 175

วงเงินที่ประมาณไว�  12 พค.2559



20 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00           เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 176

วงเงินที่ประมาณไว�  12 พค.2559

21 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00           เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 177

วงเงินที่ประมาณไว�  12 พค.2559

22 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 178

วงเงินที่ประมาณไว�  12 พค.2559

23 วัสดุการเกษตร 8,100.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 8,100.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 179

วงเงินที่ประมาณไว�  13 พค.2559

24 วัสดุการเกษตร 2,850.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,850.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 181

วงเงินที่ประมาณไว�  13 พค.2559

25 วัสดุจ�างเหมา 290.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านเอสตรีบลJอค 290.00                เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งจ�าง 180

วงเงินที่ประมาณไว�  16 พค.2559

26 วัสดุงานบ�านงานครัว 2,320.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ:ตั้งเจริญ 2,320.00             เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ 186

วงเงินที่ประมาณไว� 19 พค.2559



1 วัสดุจ�างเหมา 4,100.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 4,100.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 183

วงเงินที่ประมาณไว�   3 มิย.2559

2 วัสดุจ�างเหมา 940.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�ารซันยานยนต/ 940.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 184

วงเงินที่ประมาณไว�   3 มิย.2559

3 วัสดุการเกษตร 800.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านทอยร/บรรจุภัณฑ/ชุมพร 800.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 188

วงเงินที่ประมาณไว�   3 มิย.2559

4 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ/ 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

5 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  มิถุนายน   2559                                             แบบ สขร.๑

                                             ศูนย/วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว/น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  28   เดือน   มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง



6 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว/ ยังสวัสดิ์ 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

7 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

8 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

9 วัสดุวิทยาศาสตร/ฯ 720.00                - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อHอกซิเจนภาคใต�จํากัด 720.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 194

วงเงินที่ประมาณไว�  6 มิย.2559

10 วัสดุกการเกษตร 108.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลีเจริญวัสดุก"อสร�าง 108.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 195

วงเงินที่ประมาณไว�  6 มิย.2559

11 วัสดุการเกษตร 4,820.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิ้มเอี่ยวฮวด 4,820.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 192

วงเงินที่ประมาณไว�   3 มิย.2559

12 วัสดุวิทยาศาสตร/ฯ 3,210.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท เค.เอส.พี ฯ 3,210.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 167

วงเงินที่ประมาณไว�  27 พค.2559



13 วัสดุก"อสร�าง 5,409.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 5,409.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 191

วงเงินที่ประมาณไว�   3 มิย.2559

14 วัสดุก"อสร�าง 10,850.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 10,850.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 193

วงเงินที่ประมาณไว�   6 มิย.2559

15 วัสดุจ�างเหมา 120.00                - โดยวิธีตกลงราคา การรถไฟแห"งประเทศไทย 120.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 198

วงเงินที่ประมาณไว�   8 มิย.2559

16 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 15,612.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปKญจพร 15,612.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 200

วงเงินที่ประมาณไว�   10 มิย.2559

17 วัสดุสํานักงาน 2,564.00             - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ/ตั้งเจริญ 2,564.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 200.2

วงเงินที่ประมาณไว�  17 มิย.2559

18 วัสดุการเกษตร 33,500.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,500.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 200.1

วงเงินที่ประมาณไว�  17 มิย.2559

19 วัสดุการเกษตร 1,440.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิ้มเอี่ยวฮวด 1,440.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 204

วงเงินที่ประมาณไว�   16 มิย.2559



20 วัสดุจ�างเหมา 4,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนด/พีฯ 4,500.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 205

วงเงินที่ประมาณไว�   16 มิย.2559

21 วัสดุการเกษตร 33,240.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,240.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 206

วงเงินที่ประมาณไว�   17 มิย.2559

22 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 207

วงเงินที่ประมาณไว�   17 มิย.2559

23 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 208

วงเงินที่ประมาณไว�   17 มิย.2559

24 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 209

วงเงินที่ประมาณไว�   17 มิย.2559

25 วัสดุการเกษตร 6,150.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ต�นเกษตร จํากัด 6,150.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 196

วงเงินที่ประมาณไว�   17 มิย.2559



1 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ" 7,200.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

2 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

3 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว" ยังสวัสดิ์ 7,200.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

4 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

5 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 5 กค.2559

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กรกฏาคม   2559                                             แบบ สขร.๑

                                             ศูนย"วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว"น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน   กรกฏาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง



6 วัสดุก%อสร�าง 11,900.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 11,900.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 211

วงเงินที่ประมาณไว�  1 กค.2559

7 วัสดุคอมพิวเตอร" 220.00                - โดยวิธีตกลงราคา บ.แอดไวช"โฮสดิ้งส"กรุEป 220.00              เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 219

วงเงินที่ประมาณไว�  6 กค.2559

8 วัสดุก%อสร�าง 1,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลุงน้ําการเกษตร 1,800.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 210.1

วงเงินที่ประมาณไว�  5 กค.2559

9 วัสดุการเกษตร 1,050.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 1,050.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 215

วงเงินที่ประมาณไว�  4 กค.2559

10 วัสดุก%อสร�าง 4,790.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 4,790.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 215.1

วงเงินที่ประมาณไว�  1 กค.2559

11 วัสดุการเกษตร 25,150.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิ้มเอี่ยวฮวด 25,150.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 201

วงเงินที่ประมาณไว�  6 กค.2559

12 วัสดุการเกษตร 22,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิ้มเอี่ยวฮวด 22,500.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 210

วงเงินที่ประมาณไว�  30 มิย.2559



13 วัสดุวิทยาศาสตร"ฯ 720.00                - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท อEอกซิเจนภาคใต�จํากัด 720.00              เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 223

วงเงินที่ประมาณไว�  7 กค.2559

14 วัสดุจ�างเหมา 1,110.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านซันยานยนต" 1,110.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 212

วงเงินที่ประมาณไว�  8 กค.2559

15 วัสดุจ�างเหมา 1,070.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านซันยานยนต" 1,070.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 212.1

วงเงินที่ประมาณไว�  8 กค.2559

16 วัสดุจ�างเหมา 1,300.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านซันยานยนต" 1,300.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 213

วงเงินที่ประมาณไว�  11 กค.2559

17 วัสดุสํานักงาน 3,600.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ"ตั้งเจริญ 3,600.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 214

วงเงินที่ประมาณไว�  11 กค.2559

18 วัสดุก%อสร�าง 1,079.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลุงน้ําการเกษตร 1,079.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 221

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

19 วัสดุยานพาหนะ ฯ 2,930.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิขิตการไฟฟKา 2,930.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 217

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559



20 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 600.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านซันยานยนต" 600.00              เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 218

วงเงินที่ประมาณไว�  13 กค.2559

21 วัสดุจ�างเหมา 1,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนพีคอมพิวเตอร" 1,200.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งจ�าง 222

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

22 วัสดุการเกษตร 25,370.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 25,370.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 224

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

23 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 225

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

24 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 226

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

25 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00         เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 227

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559

26 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 228

วงเงินที่ประมาณไว�  12 กค.2559



27 วัสดุการเกษตร 2,850.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 2,850.00           เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 229

วงเงินที่ประมาณไว�  13 กค.2559

28 วัสดุการเกษตร 735.00                - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 735.00              เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 230

วงเงินที่ประมาณไว�  14 กค.2559

29 วัสดุไฟฟKา ฯ 284.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านบดินทร"โรจน"พลาซ%า 284.00              เสนอราคาไม%เกิน  ใบสั่งซื้อ 232

วงเงินที่ประมาณไว�  14 กค.2559



1 วัสดุการเกษตร 16,500.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 16,500.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 226.1

วงเงินที่ประมาณไว�  13 กค.2559

2 วัสดุการเกษตร 1,460.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลุงน้ําการเกษตร 1,460.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 234

วงเงินที่ประมาณไว�  2  สค.2559

3 วัสดุการเกษตร 34,100.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 34,100.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 237

วงเงินที่ประมาณไว�  28 กค.2559

4 วัสดุการเกษตร 6,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 6,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 238

วงเงินที่ประมาณไว�  28 กค.2559

5 วัสดุการเกษตร 480.00                - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 480.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 239

วงเงินที่ประมาณไว�  29 กค.2559

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  สิงหาคม   2559                                             แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  29   เดือน   สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง



6 วัสดุการเกษตร 5,149.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 5,149.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 240

วงเงินที่ประมาณไว�  28 กค.2559

7 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ= 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

8 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

9 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว= ยังสวัสดิ์ 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

10 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

11 วัสดุการเกษตร 33,240.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 33,240.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 250

วงเงินที่ประมาณไว�  29 กค.2559

12 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 251

วงเงินที่ประมาณไว�  29 กค.2559



13 วัสดุการเกษตร 10,440.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 10,440.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 252

วงเงินที่ประมาณไว�  29 กค.2559

14 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 253

วงเงินที่ประมาณไว�  29 กค.2559

15 วัสดุก$อสร�าง 4,050.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 4,050.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 220

วงเงินที่ประมาณไว�  2 สค.2559

16 วัสดุการเกษตร 2,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิขิตการไฟฟFา 2,500.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 235

วงเงินที่ประมาณไว�  1 สค.2559

17 วัสดุการเกษตร 1,316.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 1,316.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 245.1

วงเงินที่ประมาณไว�  2 สค.2559

18 วัสดุสํานักงาน 1,700.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.โฮมโปรดักส=ฯ 1,700.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 245

วงเงินที่ประมาณไว�  26 กค.2559

19 วัสดุการเกษตร 684.80               - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน รวย รวย บริการ 684.80              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 246

วงเงินที่ประมาณไว�  1 สค.2559



20 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 10,500.00           - โดยวิธีตกลงราคา ร�านทุ$งคาแลป 10,500.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 246.1

วงเงินที่ประมาณไว�   3 สค.2559

21 วัสดุการเกษตร 11,820.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิ้มเอี่ยวฮวด 11,820.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 246.2

วงเงินที่ประมาณไว�  3 สค.2559

22 วัสดุสํานักงาน 2,280.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 2,280.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 247

วงเงินที่ประมาณไว�  1  สค.2559

23 วัสดุคอมพิวเตอร= 3,240.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนพีคอมพิวเตอร= 3,240.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 248

วงเงินที่ประมาณไว�   2 สค.2559

24 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 600.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิ้มเอี่ยวฮวด 600.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 255

วงเงินที่ประมาณไว�  2 สค.2559

25 วัสดุสํานักงาน 660.00               - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 660.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 256

วงเงินที่ประมาณไว�  2  สค.2559

26 วัสดุสํานักงาน 4,280.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 4,280.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 257

วงเงินที่ประมาณไว�  4  สค.2559



27 วัสดุการเกษตร 1,735.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านชุมพรการประมง 1,735.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 258

วงเงินที่ประมาณไว�   3 สค.2559

28 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 14,112.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปIญจพร 14,112.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 260

วงเงินที่ประมาณไว�   3 สค.2559

29 วัสดุจ�างเหมา 14,350.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.สงวนยางยนต= จํากัด 14,350.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 216

วงเงินที่ประมาณไว�   4 สค.2559

30 วัสดุการเกษตร 1,560.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.สยามแม็คโคร จํากัด 1,560.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 263

วงเงินที่ประมาณไว�   5 สค.2559

31 วัสดุงานบ�าน ฯ 2,130.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 2,130.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 261

วงเงินที่ประมาณไว�  8  สค.2559

32 วัสดุงานบ�าน ฯ 1,470.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิ้มเอี่ยวฮวด 1,470.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 262

วงเงินที่ประมาณไว�  11 สค.2559

33 วัสดุจ�างเหมา 1,770.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านภิญโญอิเล็คคริค 1,770.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 264

วงเงินที่ประมาณไว�   8 สค.2559



34 วัสดุจ�างเหมา 1,890.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านภิญโญอิเล็คคริค 1,890.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 265

วงเงินที่ประมาณไว�   8 สค.2559

35 วัสดุสํานักงาน 1,710.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 1,710.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 270

วงเงินที่ประมาณไว�  11  สค.2559

36 วัสดุการเกษตร 2,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 2,500.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 271

วงเงินที่ประมาณไว�  9 สค.2559

37 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 820.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.ออกซิเจน จํากัด 820.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 272

วงเงินที่ประมาณไว�  10 สค.2559

38 วัสดุก$อสร�าง 3,395.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 3,395.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 273

วงเงินที่ประมาณไว�  10 สค.2559

39 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 360.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.อLอกซิเจน จํากัด 360.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 277

วงเงินที่ประมาณไว�  11 สค.2559

40 วัสดุการเกษตร 15,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 15,000.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 244

วงเงินที่ประมาณไว�  28 กค.2559



41 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 8 สค.2559

42 วัสดุจ�างเหมา 1,800.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายณรงค= ชัยสงคราม 1,800.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 254

วงเงินที่ประมาณไว� 11 สค.2559

43 วัสดุการเกษตร 14,500.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 14,500.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 274

วงเงินที่ประมาณไว� 11 สค.2559

44 วัสดุการเกษตร 19,650.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 19,650.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 275

วงเงินที่ประมาณไว� 11 สค.2559

45 วัสดุการเกษตร 24,300.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 24,300.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 276

วงเงินที่ประมาณไว� 11 สค.2559

46 วัสดุการเกษตร 3,800.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�านทุ$งคาแลป 3,800.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 281

วงเงินที่ประมาณไว�   15 สค.2559

47 วัสดุการเกษตร 4,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 4,500.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 285

วงเงินที่ประมาณไว�  16 สค.2559



48 วัสดุการเกษตร 8,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 8,000.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 282

วงเงินที่ประมาณไว� 15 สค.2559

49 วัสดุการเกษตร 5,600.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 5,600.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 284

วงเงินที่ประมาณไว� 15 สค.2559

49 วัสดุสํานักงาน 2,872.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 2,872.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 288

วงเงินที่ประมาณไว�  18  สค.2559

50 วัสดุอุปโภคและบิริโภค 1,104.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 1,104.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 199

วงเงินที่ประมาณไว�  9  มิย.2559

51 วัสดุการเกษตร 412.00                - โดยวิธีตกลงราคา บดินทร=โรจน=พลาซ$า 412.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 268

วงเงินที่ประมาณไว� 18 สค.2559

52 วัสดุจ�างเหมา 1,675.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปIญจพร 1,675.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 287

วงเงินที่ประมาณไว�   18 สค.2559

53 วัสดุสํานักงาน 4,870.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 4,870.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 289

วงเงินที่ประมาณไว�  19  สค.2559



54 วัสดุไฟฟFา ฯ 10,016.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 10,016.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 290

วงเงินที่ประมาณไว�  17  สค.2559

55 วัสดุก$อสร�าง 34,245.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 34,245.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 294

วงเงินที่ประมาณไว�  17  สค.2559

56 วัสดุกการเกษตร 4,660.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 4,660.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 292

วงเงินที่ประมาณไว�  18  สค.2559

57 วัสดุการเกษตร 18,505.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 18,505.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 296

วงเงินที่ประมาณไว�  17 สค.2559

58 วัสดุการเกษตร 2,086.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 2,086.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 312

วงเงินที่ประมาณไว�  19 สค.2559

59 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 16,585.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.แพ็ทแทรคไทย 16,585.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 283

วงเงินที่ประมาณไว�  16 สค.2559

60 วัสดุจ�างเหมา 24,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ=ศรีจันทร= 24,000.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 295

วงเงินที่ประมาณไว�   18 สค.2559



61 วัสดุการเกษตร 29,150.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิ้มเอี่ยวฮวด 29,150.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 303

วงเงินที่ประมาณไว�  22 สค.2559

62 วัสดุการเกษตร 850.00                - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 850.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 311

วงเงินที่ประมาณไว� 19 สค.2559

63 วัสดุการเกษตร 53,100.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 53,100.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 286

วงเงินที่ประมาณไว� 18 สค.2559

64 วัสดุการเกษตร 86,100.00           - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 86,100.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 291

วงเงินที่ประมาณไว� 19 สค.2559

65 วัสดุการเกษตร 3,800.00             - โดยวิธีตกลงราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 3,800.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 305

วงเงินที่ประมาณไว� 19 สค.2559

66 วัสดุสํานักงาน 199.00               - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ=ตั้งเจริญ 199.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 300

วงเงินที่ประมาณไว�  24  สค.2559

67 วัสดุไฟฟFา ฯ 7,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 7,000.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 304

วงเงินที่ประมาณไว�  23  สค.2559



68 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,260.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.อLอกซิเจน จํากัด 1,260.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 309

วงเงินที่ประมาณไว�  24 สค.2559

69 วัสดุงานบ�าน ฯ 1,791.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.เอก -  ชัยดิสทริ ฯ 1,791.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 317

วงเงินที่ประมาณไว�  23 สค.2559

70 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 160.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.อLอกซิเจน จํากัด 160.00              เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 318

วงเงินที่ประมาณไว�  22 สค.2559

71 วัสดุการเกษตร 4,360.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ลิ้มเอี่ยวฮวด 4,360.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 319

วงเงินที่ประมาณไว�  24 สค.2559

72 วัสดุจ�างเหมา 2,654.67             - โดยวิธีตกลงราคา บ.โตโยต�าชุมพร จํากัด 2,654.67           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 320

วงเงินที่ประมาณไว�   25 สค.2559

73 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 4,752.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.เคเอสพี จํากัด 4,752.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 293

วงเงินที่ประมาณไว�  19 สค.2559

74 วัสดุจ�างเหมา 16,300.00           - โดยวิธีตกลงราคา นายสมเกียรติ  จินาอู 16,300.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 302

วงเงินที่ประมาณไว�   19 สค.2559



75 วัสดุจ�างเหมา 3,400.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายนฤดล  แจ$มจํารัส 3,400.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 306

วงเงินที่ประมาณไว�   22 สค.2559

76 วัสดุจ�างเหมา 3,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลิขิตการไฟฟFา 3,000.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 307

วงเงินที่ประมาณไว�  23 สค.2559

77 วัสดุการเกษตร 1,950.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,950.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 313

วงเงินที่ประมาณไว�  26 สค.2559

78 วัสดุการเกษตร 43,680.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 43,680.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 314

วงเงินที่ประมาณไว� 23 สค.2559

79 วัสดุการเกษตร 26,100.00           - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 26,100.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 315

วงเงินที่ประมาณไว� 23 สค.2559

80 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บริษัท ไอดัก จํากัด 7,870.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 316

วงเงินที่ประมาณไว� 23 สค.2559

81 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 14,772.00           - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปIญจพร 14,772.00         เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งซื้อ 321

วงเงินที่ประมาณไว�   25 สค.2559



82 วัสดุจ�างเหมา 1,500.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ช.การช$าง 1,500.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 267

วงเงินที่ประมาณไว�   22 สค.2559

83 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ= 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

84 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

85 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว= ยังสวัสดิ์ 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

86 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00           เสนอราคาไม$เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558



1 วัสดุการเกษตร 360.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านลุงน้ําการเกษตร 360.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 323

วงเงินที่ประมาณไว�  1  กย.2559

2 วัสดุการเกษตร 100.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านปรีดาเครื่องครัว 100.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 324

วงเงินที่ประมาณไว�  7  กย.2559

3 วัสดุจ�างเหมา 900.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านต�อยโฆษณา 900.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 325

วงเงินที่ประมาณไว�  6  กย.2559

4 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

5 วัสดุการเกษตร 1,900.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,900.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 326

วงเงินที่ประมาณไว�  8 กย.2559

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                          สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน  กันยายน   2559                                             แบบ สขร.๑

                                             ศูนย>วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว>น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ�าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจ�าง



6 วัสดุการเกษตร 1,176.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 1,176.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 327

วงเงินที่ประมาณไว�  9 กย.2559

7 วัสดุการเกษตร 250.00                - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 250.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 331

วงเงินที่ประมาณไว�  13 กย.2559

8 วัสดุการเกษตร 1,060.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางฤดีวรรณ  นาคะวันโน 1,060.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 328

วงเงินที่ประมาณไว�  19 กย.2559

9 วัสดุสํานักงาน 480.00               - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ>ตั้งเจริญ 480.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 330

วงเงินที่ประมาณไว�  19  กย.2559

10 วัสดุจ�างเหมา 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.ริโก�ประเทศไทย 2,000.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 015

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

11 วัสดุอุปโภคและบริโภค 276.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�านรีคิดน้ําดื่ม 276.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 322

วงเงินที่ประมาณไว�  25 สค.2559

12 วัสดุจ�างเหมา 300.00                - โดยวิธีตกลงราคา ร�าน ช.การช"าง 300.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 332

วงเงินที่ประมาณไว�  20 กย.2559



13 วัสดุการเกษตร 510.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 510.00              เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 333

วงเงินที่ประมาณไว�  20 กย.2559

14 วัสดุสํานักงาน 1,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.พัชรินทร> เพาเวอร>คลีน 1,500.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 334

จํากัด วงเงินที่ประมาณไว�  21  กย.2559

15 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 2,501.00             - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปGญจพร 2,501.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 335

วงเงินที่ประมาณไว�  23  กย.2559

16 วัสดุจ�างเหมา 3,413.30             - โดยวิธีตกลงราคา บ.โตโยต�าชุมพร จํากัด 3,413.30           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 336

วงเงินที่ประมาณไว�  23 กย.2559

17 วัสดุสํานักงาน 2,686.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ>ตั้งเจริญ 2,686.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งซื้อ 337

วงเงินที่ประมาณไว�  26  กย.2559

18 วัสดุจ�างเหมา 19,520.00           - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ เจริญพานิช 19,520.00         เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 338

วงเงินที่ประมาณไว�  23 กย.2559

19 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายจํารัส บานสุคนธ> 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 012

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558



20 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นางสาววรรณี รัตนนิพล 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 014

วงเงินที่ประมาณไว� 30 ตค.2558

21 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายพะเยาว> ยังสวัสดิ์ 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 020.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558

22 วัสดุจ�างเหมา 7,200.00             - โดยวิธีตกลงราคา นายเฉลิมชัย สรสงคราม 7,200.00           เสนอราคาไม"เกิน  ใบสั่งจ�าง 028.1

วงเงินที่ประมาณไว� 30 พย.2558


