
1 วัสดุการเกษตร 46,170.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 46,170.00     เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐๐9.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  28  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

2 วัสดุการเกษตร 5,950.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 5,950.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐11/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  28  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น 1,830.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร7านชุมพรออยส@ 1,830.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐12/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  1  ธันวาคม  ๒๕๕๙

4 วัสดุการเกษตร 1,782.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,782.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐13/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  29  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

5 วัสดุสํานักงาน 5,840.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ@ตั้งเจริญ 5,840.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐15/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  1  ธันวาคม  ๒๕๕๙

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข7อตกลงในการซื้อหรือจ7าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ7างในรอบเดือน   ธันวาคม   2559                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย@วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว@น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  26   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข7อตกลงในการซื้อหรือจ7าง
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                                             ศูนย@วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว@น้ําชุมพร                                                         
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

6 วัสดุก$อสร7าง 1,605.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 1,605.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐16/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  1  ธันวาคม  ๒๕๕๙

7 วัสดุวิทยาศาสตร@ ฯ 1,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.อIอกซิเจนภาคใต7 จํากัด 1,800.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐17/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  30  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

8 วัสดุคอมพิวเตอร@ 820.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านแอลแอนท@พีคอมพิวเตอร@ 820.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐18/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  2  ธันวาคม  ๒๕๕๙

9 วัสดุสํานักงาน 1,930.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ@ตั้งเจริญ 1,930.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐19/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  2  ธันวาคม  ๒๕๕๙

10 วัสดุยานพาหนะและขนส$ง 794,000.00        - โดยวิธีสอบราคา บ.สยามนิสสันชุมพร จํากัด 794,000.00   เสนอราคาไม$เกิน สัญญาเลขที่ 1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  2  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข7อตกลงในการซื้อหรือจ7าง
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

11 วัสดุการเกษตร 2,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 2,800.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐20/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  2  ธันวาคม  ๒๕๕๙

12 วัสดุเช$า 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ. ริโก7 (ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งเช$า ศพก.ชพ. ๐๐6/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

13 วัสดุการเกษตร 1,746.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,746.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐21/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  7  ธันวาคม  ๒๕๕๙

14 วัสดุวิทยาศาสตร@ ฯ 480.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านเพรียวเภสัช 480.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐22/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  22  ธันวาคม  ๒๕๕๙

15 วัสดุการเกษตร 450.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านแฟมิลีฟาร@มชIอป 450.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐23/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  16  ธันวาคม  ๒๕๕๙



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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                                             ศูนย@วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว@น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  26   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

16 วัสดุสํานักงาน 423.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านบดินทร@โรจน@พลาซ$า 423.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐25/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  16  ธันวาคม  ๒๕๕๙

17 จ7างเหมาบริการ 4,920.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณเรนู  เทวบิน 4,920.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งจ7าง ศพก.ชพ. ๐31/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  14  ธันวาคม  ๒๕๕๙

18 วัสดุการเกษตร 2,288.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,288.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐32/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  16  ธันวาคม  ๒๕๕๙

19 จ7างเหมาบริการ 2,879.37            - โดยวิธีตกลงราคา บ.โตโยต7าชุมพร จํากัด 2,879.37        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งจ7าง ศพก.ชพ. ๐27/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  14  ธันวาคม  ๒๕๕๙

20 วัสดุการเกษตร 900.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านลิ้มเอี่ยวฮวด 900.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐31.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  21  ธันวาคม  ๒๕๕๙
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

21 วัสดุสํานักงาน 4,218.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงพิมพ@ตั้งเจริญ 4,218.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐35/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  21   ธันวาคม  ๒๕๕๙

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล$อลื่น 15,912.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปNญจพร ฯ 15,912.00     เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐34/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  20   ธันวาคม  ๒๕๕๙

23 วัสดุการเกษตร 850.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านพงษ@เพชร 850.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐24/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  23  ธันวาคม  ๒๕๕๙

24 จ7างเหมาบริการ 900.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านต7อยโฆษณา 900.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งจ7าง ศพก.ชพ. ๐26/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  22  ธันวาคม  ๒๕๕๙

25 วัสดุสํานักงาน 550.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านดอกไม7กัลยา ชุมพร 550.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐28/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  23   ธันวาคม  ๒๕๕๙



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
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ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

26 วัสดุสํานักงาน 870.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านปรีดา มาร@ท 870.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐29/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  23   ธันวาคม  ๒๕๕๙

27 วัสดุวิทยาศาสตร@ ฯ 420.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านแฟมิลี่ฟาร@มชIอป 420.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐30/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  23  ธันวาคม  ๒๕๕๙

28 วัสดุการเกษตร 26,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 26,500.00     เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐31.2/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  21  ธันวาคม  ๒๕๕๙

29 วัสดุการเกษตร 40,550.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 40,550.00     เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐31.3/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  21  ธันวาคม  ๒๕๕๙

30 วัสดุการเกษตร 21,600.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 21,600.00     เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐31.4/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  21  ธันวาคม  ๒๕๕๙



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข7อตกลงในการซื้อหรือจ7าง
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                                                                       วันที่  26   เดือน    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕9

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ7าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ7าง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ7าง

รายชื่อผู7เข7าเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู7ได7รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ7าง

31 จ7างเหมาบริการ 1,810.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร7านเอส ตรี บล็อก 1,810.00        เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งจ7าง ศพก.ชพ. ๐36/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  22  ธันวาคม  ๒๕๕๙

32 วัสดุการเกษตร 800.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร7านทอยส@บรรจุภัณฑ@ ชุมพร 800.00          เสนอราคาไม$เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐38/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว7  23  ธันวาคม  ๒๕๕๙


