
 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  พฤศจกิายน  ๒๕61

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

วงเงินทีป่ระมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

3 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  แสงสง่า 7,200.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. ๐70/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61

4 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00    -  วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรษา ม่วงใหม 7,200.00       เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. ๐13/๒๕๖2 

วงเงินทีป่ระมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

5 วัสดุจ้างเหมา 3,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน ส.โปสเตอร์ 3,500.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 146/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม   2562                                               

                                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  26   เดือน   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕62

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

6 วัสดุการเกษตร 2,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการประมง 2,600.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 143/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

7 วัสดุก่อสร้าง 10,864.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมกวงฮวด 10,864.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 149/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  20 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

8 วัสดุจ้างเหมา 2,247.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา 2,247.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 150/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  20 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,268.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปัญจพรเซอร์วิส 11,268.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 157/๒๕๖2 

วงเงินทีป่ระมาณไว้   25 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 11,268.00            -  วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปัญจพรเซอร์วิส 11,268.00     เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 158/๒๕๖2 

วงเงินทีป่ระมาณไว้   25 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

11 วัสดุการเกษตร 33,970.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 33,970.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 159/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  1  มีนาคม  ๒๕62

12 วัสดุส านักงาน 4,280.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 4,280.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.151/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  25 กมุภาพนัธ์  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 7,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุง่คาแลป 7,500.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 161/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  11  มีนาคม  ๒๕62

14 วัสดุการเกษตร 12,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุง่คาแลป 12,600.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 166/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

15 วัสดุไฟฟ้า ฯ 23,390.20           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ไอ อี พี มาร์เก็ตต้ิง 23,390.20     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 169/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

16 วัสดุก่อสร้าง 16,360.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนาทรโปรดักส์ 16,360.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 170/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

17 วัสดุการเกษตร 3,360.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 3,360.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 171/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

18 วัสดุจ้างเหมา 12,900.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  เจริญพาณิชย์ 12,900.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้งศพก.ชพ.158.1/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  26 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

19 วัสดุส านักงาน 6,128.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 6,128.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.152/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  25 กมุภาพนัธ์  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

20 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 1,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 1,600.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 148/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  20 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

21 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 7,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 7,600.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 160/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62

22 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 7,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุง่คาแลป 7,500.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 161/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62

23 วัสดุการเกษตร 46,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 46,250.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 162/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62

24 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 19,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 19,200.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 163/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62

25 วัสดุการเกษตร 40,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 40,700.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 164/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62

26 วัสดุการเกษตร 73,050.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 73,050.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 165/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4  มีนาคม  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

27 วัสดุก่อสร้าง 41,700.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพรต้ังฮวดหลี 41,700.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 172/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

28 วัสดุก่อสร้าง 61,334.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมกวงฮวด 61,334.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 173/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  11  มีนาคม  ๒๕62

29 วัสดุการเกษตร 4,400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 4,400.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 168/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5  มีนาคม  ๒๕62

30 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 4,980.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 4,980.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 174/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  13  มีนาคม  ๒๕62

31 วัสดุการเกษตร 1,780.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 1,780.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 176/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  15  มีนาคม  ๒๕62

32 วัสดุการเกษตร 13,500.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 13,500.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 175/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  15  มีนาคม  ๒๕62

33 วัสดุการเกษตร 14,250.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 14,250.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 177/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  25  มีนาคม  ๒๕62



รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัด
จ้าง

วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

34 วัสดุการเกษตร 16,180.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บานสุคนธ์การโยธา 16,180.00     เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 180/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  21  มีนาคม  ๒๕62

35 วัสดุการเกษตร 1,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมกวงฮวด 1,500.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 186/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  22  มีนาคม  ๒๕62

36 วัสดุส านักงาน 1,120.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านม่านสวยดีไซน์ 1,120.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 181/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  21  มีนาคม  ๒๕62

37 วัสดุจ้างเหมา 1,570.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ  หอมละออ 1,570.00       เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้งศพก.ชพ.185/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  22  มีนาคม  ๒๕62


