สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน…กันยายน.....
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงเขต 6 (สงขลา)
วันที่.....1.......เดือน....ตุลาคม.....พ.ศ......2561.....
ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

1 วัสดุงานบานงานครัว จํานวน
13 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
7,700.00

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

7,655.00 เฉพาะเจาะจ ทิพยกมลการคา
ง

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เอกสารแนบ A
แบบ สขร.1

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

ทิพยกมลการคา ราคาที่ตกลง เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
ซื้อ 7,655.00 บาท
วงเงินงบประมาณ E001/61/276
ลงวันที่ 15 สค 61

2 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 1
รายการ

20,917.22 20,917.22 เฉพาะเจาะจ บริษัท เอบี ซายเอกซ
ง
(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอบี ซายเอกซ
เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
(ประเทศไทย) จํากัด ราคาที่ วงเงินงบประมาณ E001/61/104
ตกลงซื้อ 20,917.22 บาท
ลงวันที่ 6 มีค 61

3 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 10
รายการ

43,520.00 43,520.00 เฉพาะเจาะจ บริษัท เค เอส พี ออคตา
ง
เทค จํากัด

บริษัท เค เอส พี ออคตาเทค เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
วงเงินงบประมาณ E001/61/260
จํากัด ราคาที่ตกลงซื้อ
ลงวันที่ 23 กค 61
43,520.00 บาท

4 จางซอมรถยนต หมายเลข
ทะเบียน บว-1984 สงขลา
จํานวน ๑ งาน
5 จางซอมรถยนตหมายเลข
ทะเบียน ผท - 7076
สงขลา จํานวน ๑ งาน

7,000.00

6,960.00 เฉพาะเจาะจ อู นัฐกิจการชาง
ง

อู นัฐกิจการชาง ราคาที่ตกลง เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
ซื้อ 6,960.00 บาท
วงเงินงบประมาณ E001/61/279
ลงวันที่ 31 สค 61

48,000.00 47,400.00 เฉพาะเจาะจ อู นัฐกิจการชาง
ง

อู นัฐกิจการชาง ราคาที่ตกลง เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ซื้อ 47,400.00 บาท
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 71/2561 ลง
วันที่ 30 สค 61
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1

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

6 จางซอมรถยนตหมายเลข
ทะเบียน นข - 4503
สงขลา จํานวน ๑ งาน
7 วัสดุการเกษตร จํานวน 2
รายการ

8 จางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาดไมนอยกวา 400
กิโลวัตต หมายเลขครุภัณฑ
05-007-00117-00
จํานวน 1 งาน
9 จางซอมมอเตอรเครื่องปมลม
แบบคอมา 7.5 HP
หมายเลขครุภัณฑ
03-002-00505-00
จํานวน 1 งาน
10 วัสดุการเกษตร จํานวน 4
รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

20,000.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจ อู นัฐกิจการชาง
ง
22,800.00 22,800.00 เฉพาะเจาะจ หางหุนสวนจํากัด ประมง
ง
ฟารม

71,000.00 70,620.00 เฉพาะเจาะจ บริษัท โอ เอ เซลส แอนด
ง
เซอรวิส

7,200.00

7,169.00 เฉพาะเจาะจ หางหุนสวนจํากัด อ.การ
ง
ไฟฟา (สข)

49,800.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจ หางหุนสวนจํากัด ประมง
ง
ฟารม
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ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

อู นัฐกิจการชาง ราคาที่ตกลง เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ซื้อ 19,000.00 บาท
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 72/2561 ลง
วันที่ 3 กย 61
เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
หางหุนสวนจํากัด ประมง
วงเงินงบประมาณ E001/61/280
ฟารม ราคาที่ตกลงซื้อ
ลงวันที่ 12 กย 61
22,800.00 บาท
บริษัท โอ เอ เซลส แอนด
เซอรวิส ราคาที่ตกลงซื้อ
70,620.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 69/2561 ลง
วันที่ 20 กย 61

หางหุนสวนจํากัด อ.การไฟฟา เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
(สข) ราคาที่ตกลงซื้อ
วงเงินงบประมาณ E001/61/281
7,169.00 บาท
ลงวันที่ 18 กย 61

หางหุนสวนจํากัด ประมง
ฟารม ราคาที่ตกลงซื้อ
49,800.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
วงเงินงบประมาณ E001/61/282
ลงวันที่ 20 กย 61

2

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

11 วัสดุยานพาหนะ จํานวน 1
รายการ

13,000.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจ หางหุนสวนจํากัด ไทรบุรี
การยาง
ง

หางหุนสวนจํากัด ไทรบุรีการ เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
ยาง ราคาที่ตกลงซื้อ
วงเงินงบประมาณ E001/61/283
12,800.00 บาท
ลงวันที่ 20 กย 61

12 วัสดไฟฟา จํานวน 3 รายการ

21,000.00 20,920.64 เฉพาะเจาะจ หางหุนสวนจํากัด ซีคอม
ง
ซัพพลาย

หางหุนสวนจํากัด ซีคอม ซัพ เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่
วงเงินงบประมาณ E001/61/284
พลาย ราคาที่ตกลงซื้อ
ลงวันที่ 20 กย 61
20,920.64 บาท

13 จางเหมาขับรถยนต จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)

8,500.00

8,500.00 เฉพาะเจาะจ นายสมเกียรติ คงประโชติ นายสมเกียรติ คงประโชติ
ง
ราคาที่ ตกลงซื้อ
8,500.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 50/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

14 จางเหมางานทําความสะอาด
จํานวน 1 งาน (เดือน ก.ย.
61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นางมารศรี โมรา
ง

นางมารศรี โมรา ราคาที่ตก
ลงซื้อ 7,000.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 41/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

15 จางเหมางานเลี้ยงพอแมพันธุ
และอนุบาลสัตวน้ํา จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นางสาวพนมพร โมรา
ง

นางสาวพนมพร โมรา
ราคาที่ ตกลงซื้อ
7,000.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 33/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

16 จางเหมาขับรถยนต จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)

7,500.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายวิระ พงคเจริญ
ง

นายวิระ พงคเจริญ ราคาที่ เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ตกลงซื้อ 7,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 47/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61
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3

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

17 จางเหมางานสารสนเทศ
จํานวน 1 งาน (เดือน ก.ย.
61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นางสาวอารีย จันทรสวาท นางสาวอารีย จันทรสวาท
ราคาที่ ตกลงซื้อ
ง
7,000.00 บาท

18 จางเหมางานอนุบาลและ
เลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 งาน
(เดือน ก.ย. 61)

9,000.00

9,000.00 เฉพาะเจาะจ นายจตุรงค แกวมณี
ง

นายจตุรงค แกวมณี ราคาที่ เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ตกลงซื้อ 9,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 35/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

19 จางเหมางานสํารวจ
ทรัพยากรประมงและเลี้ยง
สัตวน้ําเพื่อเปนพอแมพันธุ
จํานวน 1 งาน (เดือน ก.ย.
61)

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจ นายสุธน สุกสวาง
ง

นายสุธน สุกสวาง ราคาที่
ตกลงซื้อ 8,000.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 37/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

20 จางเหมางานเลี้ยงและตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ํา จํานวน
1 งาน (เดือน ก.ย. 61)

10,000.00

8,668.00 เฉพาะเจาะจ นางสาวกนกวรรณ นิตย
ง
พราน

นางสาวกนกวรรณ นิตย
พราน ราคาที่ ตกลงซื้อ
8,668.00 บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 57/2561
ลงวันที่ 18 พค 61

21 จางเหมาเพื่อเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคสัตวน้ํา จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)

13,000.00 13,000.00 เฉพาะเจาะจ นางสาวเจษฎาภรณ อินท นางสาวเจษฎาภรณ อินท
ง
รัตน
รัตน ราคาที่ ตกลงซือ้
13,000.00 บาท
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เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 42/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 52/2561
ลงวันที่ 30 เมย 61

4

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

22 จางเหมางานสํารวจ
ทรัพยากรประมงและเลี้ยง
สัตวน้ําเพื่อเปนพอแมพันธุ
จํานวน 1 งาน (เดือน ก.ย.
61)
23 จางเหมาเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการจับสัตวน้ํา จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)
24 จางเหมาขับรถยนต จํานวน 1
งาน (เดือน ก.ย. 61)

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจ นายสุชาติ สมมาตร
ง

5,000.00

5,000.00 เฉพาะเจาะจ นายเพชรสุนทร เทพรักษ
ง

10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจ นายอนุ ราชโรจน
ง

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

นายสุชาติ สมมาตร ราคาที่ เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ตกลงซื้อ 11,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 65/2561
ลงวันที่ 29 มิย 61

นายเพชรสุนทร เทพรักษ
เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ราคาที่ ตกลงซื้อ 5,000.00 วงเงินงบประมาณ เลขที่ 19/2561
บาท
ลงวันที่ 30 ตค 60
นายอนุ ราชโรจน ราคาที่ เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ตกลงซื้อ 10,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 34/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

25 จางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 1 งาน
(เดือน ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายสมศักดิ์ กอมณี
ง

นายสมศักดิ์ กอมณี ราคาที่ เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ตกลงซื้อ 7,000.00 บาท วงเงินงบประมาณ เลขที่ 46/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

26 จางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 1 งาน
(เดือน ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายพงษปกรณ ศรีสวัสดิ์
ง

นายพงษปกรณ ศรีสวัสดิ์
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.00
บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 49/2561
ลงวันที่ 28 มีค 61

27 จางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 1 งาน
(เดือน ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายศุภากรณ วุฒิพันธ
ง

นายศุภากรณ วุฒิพันธ
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,000.00
บาท

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
วงเงินงบประมาณ เลขที่ 68/2561
ลงวันที่ 26 กค 61
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือ
จาง

รายชื่อเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่เลือกโดย
สัญญาหรือขอตกลง
สรุป
ในการซื้อหรือจาง

28 จางเหมายามรักษาความ
ปลอดภัย จํานวน 1 งาน
(เดือน ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายกนตธร ทองเจริญ
ง

นายกนตธร ทองเจริญ
เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
ราคาที่ ตกลงซื้อ 7,000.00 วงเงินงบประมาณ เลขที่ 45/2561
บาท
ลงวันที่ 28 มีค 61

29 จางเหมาเลี้ยงและอนุบาล
สัตวน้ํา จํานวน 1 งาน (เดือน
ก.ย. 61)

7,000.00

7,000.00 เฉพาะเจาะจ นายเงินจิระ แววสุวรรณ
ง

เสนอราคาไมเกิน หนังสือตกลงจาง
นายเงินจิระ แววสุวรรณ
ราคาที่ ตกลงซื้อ 7,000.00 วงเงินงบประมาณ เลขที่ 70/2561
ลงวันที่ 30 สค 61
บาท
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