
1 วัสดุกอสราง 4,210.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 4,210.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐39/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  5  มกราคม ๒๕60

2 จางเหมาบริการ 2,305.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญจพร ฯ 2,305.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐40/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  5  มกราคม ๒๕60

3 วัสดุการเกษตร 1,911.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,911.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐42/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  6  มกราคม ๒๕60

4 วัสดุการเกษตร 33,350.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 33,350.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐41/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  13  มกราคม ๒๕60

5 วัสดุการเกษตร 87,550.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 87,550.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐41.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  5  มกราคม ๒๕60
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                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มกราคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         
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6 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ออกซิเจนภาคใต จํากัด 1,800.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐43/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  17  มกราคม ๒๕60

7 วัสดุเชา 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ. ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งเชา ศพก.ชพ. ๐๐6/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

8 วัสดุการเกษตร 1,302.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,302.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐44/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  18  มกราคม ๒๕60

9 วัสดุกอสราง 5,510.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 5,510.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐45/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  17  มกราคม ๒๕60

10 จางเหมาบริการ 900.00               - โดยวิธีตกลงราคา ราน แอลแอนพีคอมพิวเตอร 900.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐50/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60
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11 วัสดุการเกษตร 3,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 3,000.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐51/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60

12 วัสดุการเกษตร 32,800.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 32,800.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐52/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 44,555.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 44,555.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐47/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60

14 วัสดุการเกษตร 9,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 9,500.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐48/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60

15 วัสดุการเกษตร 35,555.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 35,555.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐49/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  19  มกราคม ๒๕60
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16 วัสดุอุปโภค ฯ 756.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานรี คิด น้ําดื่ม 756.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐03/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  28  ตุลาคม  ๒๕๕๙

17 วัสดุการเกษตร 8,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา รานทุงคาแลป 8,000.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐54/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  23  มกราคม ๒๕60

18 วัสดุการเกษตร 1,860.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,860.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐56/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  23  มกราคม ๒๕60

19 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 21,650.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญจพร ฯ 21,650.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐57/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  23  มกราคม ๒๕60

20 จางเหมาบริการ 1,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา ราน ตอยโฆษณาชุมพร 1,500.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐58/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  23  มกราคม ๒๕60

21 วัสดุการเกษตร 8,155.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 8,155.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐62/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  24  มกราคม ๒๕60
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