แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้านครศรีธรรมราช
วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมบารุงรถยนต์ ทะเบียน นก3318 จานวน 1 งาน

1

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
8,610.00

ราคากลาง
-

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชือ่ เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

วิธเี ฉพาะเจาะจง นายอุทร ศรีใหม่

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายอุทร ศรีใหม่

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งจ้างเลขที่ 95/2562
ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

8,610.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง นายโกวิท เกือ้ มา
นายโกวิท เกือ้ มา
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
16,000.00
16,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

ใบสั่งจ้างเลขที่ 96/2562
ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

8,610.00

2

จ้างเหมาซ่อมหลังคาโครงเหล็กบ่อ
พักน้า รวมค่าวัสดุอปุ กรณ์ จานวน 1
งาน

16,000.00

-

3

ซื้อวัสดุสานักงานหน่วตรวจสอบฯ
จานวน 10 รายการ

15,534.00

-

วิธเี ฉพาะเจาะจง ปรีดาวัสดุ

ปรีดาวัสดุ
15,534.00

4

ซื้อหมึกพิมพ์ จานวน 14 รายการ

59,985.00 -

วิธเี ฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
แอน ไอที เซอร์วสิ
59,985.00

5

ซื้อหมึกพิมพ์ จานวน 14 รายการ

11,880.00 -

วิธตี กลงราคา

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
แอน ไอที เซอร์วสิ
11,880.00

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 106/2562
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

15,534.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
59,985.00 วงเงินที่ประมาณไว้

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

2. เสนอราคาไม่เกิน
11,880.00 วงเงินที่ประมาณไว้

ใบสั่งซื้อเลขที่ 110/2562
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อเลขที่ 109/2562
ลงวันที่ 17 เมษายน 2562

ลาดับที่
6

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ซื้อวัสดุสาหรับงานวิเคราะห์สารตกค้าง
วิเคราะห์น้า และวิเคราะห์แบคทีเรีย
จานวน 26 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

136,380.00 -

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชือ่ เสนอราคา และราคาที่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

วิธเี ฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์
จากัด
136,380.00

7

ซื้อวัสดุสาหรับงานวิเคราะห์สาร
ตกค้าง จานวน 16 รายการ

89,505.50

วิธเี ฉพาะเจาะจง

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ
จากัด

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียด
จากัด
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
136,380.00 วงเงินที่ประมาณไว้
1. เสนอรายละเอียด
บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ
ถูกต้อง
จากัด

2. เสนอราคาไม่เกิน
89,505.50 วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร
หจก.เชลล์ทินเสถียร
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
15,000.00
15,000.00 วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบัณฑิตภัณฑ์
บริษทั สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
จากัด
จากัด
2. เสนอราคาไม่เกิน
2,075.00
2,075.00 วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 1. เสนอรายละเอียด
แอน ไอที เซอร์วสิ
แอน ไอที เซอร์วสิ
ถูกต้อง

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2562
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อเลขที่ 113/2562
ลงวันที่ 22 เมษายน 2562

89,505.50

8

ซื้อวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิง -หล่อลื่น
จานวน 1 รายการ

9

ซื้อวัสดุสานักงาน

10 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

15,000.00

-

2,075.00 -

3,860.00 -

3,860.00
11

ซื้อวัสดุน้ามันเชือ้ เพลิง -หล่อลื่น
จานวน 1 รายการ

15,000.00 -

วิธเี ฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร

15,000.00

2. เสนอราคาไม่เกิน
3,860.00 วงเงินที่ประมาณไว้
หจก.เชลล์ทินเสถียร
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
15,000.00 วงเงินที่ประมาณไว้

ใบสั่งซื้อเลขที่ 105/2562
ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อเลขที่ 107/2562
ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อเลขที่ 108/2562
ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ใบสั่งซื้อเลขที่ 111/2562
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

ลาดับที่
12

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จ้างเหมาซ่อมกล้องจุลทรรศน์
จานวน 1 งาน

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

2,889.00

ราคากลาง
-

วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชือ่ เสนอราคา และราคาที่ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
เสนอ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

วิธเี ฉพาะเจาะจง บริษทั ห้องแลปและ

เคมีภัณฑ์จากัด

บริษทั ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จากัด

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป
1. เสนอรายละเอียด
ถูกต้อง

2. เสนอราคาไม่เกิน
2,889.00 วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง
1. เสนอรายละเอียด
นริทร์การช่าง
นริทร์การช่าง
ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
380.00
380.00 วงเงินที่ประมาณไว้
วิธเี ฉพาะเจาะจง
1. เสนอรายละเอียด
บ.เจริญนิวส์มอเตอร์ไบด์
บ.เจริญนิวส์มอเตอร์ไบด์ ถูกต้อง
2. เสนอราคาไม่เกิน
645.00
645.00 วงเงินที่ประมาณไว้

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งจ้างเลขที่ 97/2562
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

2,889.00

13 จ้างเหมาซ่อมประตูห้องจีเอพี

14

จ้างเหมาทา พรบ. รถยนต์ทะเบียน
กง-6541 จานวน 1 งาน

380.00

-

645.00 -

ใบสั่งจ้างเลขที่ 98/2562
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2562
ลงวันที่ 3 เมษายน 2562

