แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้านครศรีธรรมราช
วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ลาดับที่
1

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ ขนาด 10
แรงม้า จานวน 1 งาน

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

7,000.00

-

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

รายชื่อเสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
นายภูทรรศ คงวัดใหม่

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ ลือกโดยโดย
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
นายภูทรรศ คงวัดใหม่

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 26/2561
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

7,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ ระมาณไว้
ร้านกุ้งนคร
ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
92,860.00
92,860.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2561
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

7,000.00

2

ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสาหรับเลี้ยงพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาว จานวน 13 รายการ

92,860.00

-

เฉพาะเจาะจง

3

ซื้ออาหารสาหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
จานวน 5 รายการ

11,190.00

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร

ร้านกุ้งนคร
11,190.00

4

ซื้ออุปกรณ์และวัสดุสาหรับทาระบบน้า
แบบปิด จานวน 13 รายการ

6,128.00 -

เฉพาะเจาะจง

ร้านมโนยนต์
6,128.00

5

ซื้อหมึก Tk100 Km1500
จานวน 1 รายการ

5,850.00 -

เฉพาะเจาะจง

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
แอน ไอที เซอร์วสิ
5,850.00

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2561
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2560

11,190.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ ระมาณไว้
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
6,128.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 30/2561
ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2560

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
แอน ไอที เซอร์วสิ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2561
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

ร้านมโนยนต์

2. เสนอราคาไม่เกิน
5,850.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

6

ซื้ออาหารเสริมสาหรับพ่อแม่พันธุ์
กุ้งขาว จานวน 4 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง
-

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง

13,500.00

ร้านกุ้งนคร
13,500.00

7

ซื้อเพรียง

156,000.00

-

เฉพาะเจาะจง

นายพันกวี อังสุมาลี
156,000.00

8

ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สาหรับการ
เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จานวน 6
รายการ

-

9

12,840.00

14,640.00 -

ร้านกุ้งนคร

เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร
14,640.00

10

ซื้ออาหารสาหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว

8,100.00 -

ร้านกุ้งนคร

เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร
8,100.00

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 34/2561
ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560

2. เสนอราคาไม่เกิน
13,500.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
นายพันกวี อังสุมาลี

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 31/2561
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. เสนอราคาไม่เกิน
156,000.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

เฉพาะเจาะจง

12,840.00
ซื้ออาหารสาหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
จานวน 6 รายการ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ ลือกโดยโดย
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
สรุป

ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 38/2561
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. เสนอราคาไม่เกิน
12,840.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560

2. เสนอราคาไม่เกิน
14,640.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

2. เสนอราคาไม่เกิน
8,100.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

11

ซื้ออาหารเสริม วิตามินและ
ปลาหมึกเอ็นริช สาหรับพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาว จานวน 4 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง
-

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง

80,100.00

ร้านกุ้งนคร
80,100.00

12

ซื้ออาหารสาหรับลูกกุ้ง จานวน 3
รายการ

-

ซื้อฮีตเตอร์ 500 วัตต์

97,800.00

10,000.00

ร้านกุ้งนคร

-

เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร
10,000.00

14

จ้างเหมาซ่อมบารุงรถขนย้ายวัสดุ
และอุปกรณ์ เครื่องยนต์ 8.5
แรงม้า หมายเลข
02-009-00008-00

เฉพาะเจาะจง
8,500.00 -

นายภูทรรศ คงวัดใหม่

8,500.00
15

ซื้อวัสดุการเกษตร จานวน 10
รายการ

25,416.00

-

2. เสนอราคาไม่เกิน
80,100.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

เฉพาะเจาะจง

97,800.00
13

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ ลือกโดยโดย เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1. เสนอรายละเอียด ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
ถูกต้อง
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560
ร้านกุ้งนคร

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bdding)

บ.โอเวอร์ออล คอร์ปอเรชั่น
จากัด

25,416.00

ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

2. เสนอราคาไม่เกิน
97,800.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
1. เสนอรายละเอียด
ร้านกุ้งนคร
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
10,000.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
นายภูทรรศ คงวัดใหม่
2. เสนอราคาไม่เกิน
8,500.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
1. เสนอรายละเอียด
บ.โอเวอร์ออล คอร์ปอเรชั่น
ถูกต้อง
จากัด
2. เสนอราคาไม่เกิน
25,416.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 39/2561
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2560

ใบสั่งจ้างเลขที่ 33/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2560

เลขทีส่ ัญญาซื้อ 40/2561
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2560

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง

ราคากลาง

16

จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ทะเบียน
กง-6541

5,660.00

17

จ้างพิมพ์ใบรับรองการปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้าจืด (GAP)

9,000.00 -

-

วิธซี ื้อหรือจ้าง
เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและ เหตุผลทีเ่ ลือกโดยโดย เลขทีแ่ ละวันทีข่ องสัญญาหรือ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง
สรุป
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1. เสนอรายละเอียด ใบสั่งจ้างเลขที่ 37/2561
นายวิระศักดิ์ เฉลิมวัฒนพงศ์
นายวิระศักดิ์ เฉลิมวัฒนพงศ์
ถูกต้อง
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560
2. เสนอราคาไม่เกิน
5,660.00
5,660.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้
ชุมชนสหกรณ์การเกษตร 1. เสนอรายละเอียด
แห่งประเทศไทย จากัด ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
9,000.00
9,000.00 วงเงินทีป่ ระมาณไว้

ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จากัด

ใบสั่งจ้างเลขที่ 40/2561
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

