
 แบบ สขร.๑

1 วัสดุเช่า 2,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. ๐14/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้   2  พฤศจิกายน  ๒๕61

2 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญเจือ  กองแก้ว 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐๐1/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

3 วัสดุจ้างเหมา 1,375.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน์  ฤกษ์เมือง 1,375.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐๐2/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

4 วัสดุจ้างเหมา 5,775.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  แสงสง่า 5,775.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐70/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61

5 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00    -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรษา ม่วงใหม 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐13/๒๕๖2 

วงเงินทีป่ระมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

6 วัสดุไฟฟ้า ฯ 28,580.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาทรโปรดักส์ 28,580.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐82/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มกราคม  ๒๕62

รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม   2562                                               
                                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  28   เดือน   มกราคม   พ.ศ. ๒๕62

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

7 วัสดุจ้างเหมา 7,102.13           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าชุมพร จ ากัด 7,102.13        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐89/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  3  มกราคม  ๒๕62

8 วัสดุจ้างเหมา 2,183.87           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามนิสสันชุมพร จ ากัด 2,183.87        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐90/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  3  มกราคม  ๒๕62

9 วัสดุการเกษตร 46,520.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 46,520.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐87/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  2  มกราคม  ๒๕62

10 วัสดุการเกษตร 21,200.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 21,200.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐88/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  2  มกราคม  ๒๕62

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,560.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เค.ที ทุง่คาปิโตรเล่ียม 1,560.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐85/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  9  มกราคม  ๒๕62

12 วัสดุส านักงาน 7,970.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 7,970.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐95/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

13 วัสดุการเกษตร 6,920.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 6,920.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.103/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  16  มกราคม  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

14 วัสดุการเกษตร 1,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 1,350.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.104/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

15 วัสดุส านักงาน 450.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านห้างผ้าเกียรติเจริญ(โต) 450.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.114/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  15  มกราคม  ๒๕62

16 วัสดุการเกษตร 30,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 30,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐99/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

17 วัสดุการเกษตร 11,425.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอี่ยวฮวด 11,425.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.110/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 15,702.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปัญจพรเซอร์วิส 15,702.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 107/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

19 วัสดุการเกษตร 95,690.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 95,690.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 110/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

20 วัสดุการเกษตร 15,900.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 15,900.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 111/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

21 วัสดุการเกษตร 44,810.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 44,810.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 112/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

22 วัสดุการเกษตร 10,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 10,600.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 113/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  14  มกราคม  ๒๕62

23 วัสดุการเกษตร 20,600.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 20,600.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 115/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

24 วัสดุการเกษตร 2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 2,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 116/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  17 มกราคม  ๒๕62

25 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 5,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 5,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 117/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18 มกราคม  ๒๕62

26 วัสดุการเกษตร 23,000.00         - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 23,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 118/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

27 วัสดุส านักงาน 2,759.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 2,759.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.121/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

27 วัสดุการเกษตร 609.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุเทพ คูพัฒนาพิบูรณ์ 609.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือศพก.ชพ. 115.1/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  15  มกราคม  ๒๕62

29 วัสดุการเกษตร 400.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิล่ีฟาร์มช็อป 400.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 122/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  21  มกราคม  ๒๕62

30 วัสดุส านักงาน 2,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ศรีจันทร์ 2,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.120/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

31 วัสดุการเกษตร 900.00              - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเขาปีบค้าไม้ 900.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 128/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  21  มกราคม  ๒๕62


