
 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 นายวีระวัฒน์  ฤกษ์เมือง 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. ๐๐2/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

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

วงเงินทีป่ระมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61

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

วงเงินทีป่ระมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กมุภาพันธ์   2562                                               

                                             ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  25   เดือน   กมุภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕62

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

6 วัสดุไฟฟ้า ฯ 11,776.42           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอ อี พี มาร์เก็ตต้ิง 11,776.42      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 129/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

7 วัสดุการเกษตร 13,047.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาณาจักรค้าไม้ 13,047.50      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 130/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

8 วัสดุการเกษตร 400.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุง่คาฟิชชิ่ง 400.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 133/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

9 วัสดุการเกษตร 1,357.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านปรีดาเคร่ืองครัว 1,357.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 136/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

10 วัสดุจ้างเหมา 4,950.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต๋องการช่าง 4,950.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 134/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

11 วัสดุจ้างเหมา 42,639.50           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต้อยโฆษณา 42,639.50      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 108/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  18  มกราคม  ๒๕62

12 วัสดุจ้างเหมา 5,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ทโปรเจ็ค 5,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 109/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  4 กมุภาพนัธ์  ๒๕62



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

13 วัสดุจ้างเหมา 14,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 14,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 119/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  28  มกราคม  ๒๕62

14 วัสดุเช่า 13,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.กัลยา  ธรรมรัตน์ 13,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่าศพก.ชพ. 122.1/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  28  มกราคม  ๒๕62

15 วัสดุจ้างเหมา 700.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์จินดาเฟอร์นิเจอร์ 700.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 127/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

16 วัสดุการเกษตร 22,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 22,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 135/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

17 วัสดุก่อสร้าง 8,150.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมกวงฮวด 8,150.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 137/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  11 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

18 วัสดุส านักงาน 1,150.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 1,150.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.140/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  5 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 5,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 5,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 141/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและราคา
ทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับ
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

20 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 9,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 9,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 142/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

21 วัสดุจ้างเหมา 1,070.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรชัย   รอดเชื้อ 1,070.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 144/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  7 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

22 วัสดุการเกษตร 360.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลีเจริญวัสดุ 360.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 145/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

23 วัสดุจ้างเหมา 15,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทรรน์ การภูมิทรรศน์ 15,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 121/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  28  มกราคม  ๒๕62

24 วัสดุส านักงาน 1,680.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 1,680.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.125/๒๕๖2

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

25 วัสดุจ้างเหมา 10,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  ร่วมยอด 10,350.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 138/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62

26 วัสดุจ้างเหมา 14,000.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวุฒิ  เจริญพาณิชย์ 14,000.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจา้ง ศพก.ชพ. 138/๒๕62

วงเงินทีป่ระมาณไว้  6 กมุภาพนัธ์  ๒๕62


