
1 วัสดุงานบานงานครัว 735.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานโรงพิมพตั้งเจริญ 735.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐64/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  31  มกราคม ๒๕60

2 วัสดุสํานักงาน 6,530.00            - โดยวิธีตกลงราคา รานโรงพิมพตั้งเจริญ 6,530.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐65/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว   1  กุมภาพันธ ๒๕60

3 จางเหมาบริการ 6,770.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 6,770.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐33/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว   10  กุมภาพันธ ๒๕60

4 จางเหมาบริการ 700.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานลิขิตการไฟฟา 700.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐46/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    7  กุมภาพันธ ๒๕60

5 จางเหมาบริการ 960.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานภิญโญอิเลคทริค 960.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐53/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    7  กุมภาพันธ ๒๕60

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

6 วัสดุสํานักงาน 4,900.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 4,900.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐63/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    3  กุมภาพันธ ๒๕60

7 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ออกซิเจนภาคใต จํากัด 1,800.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐67/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    3  กุมภาพันธ ๒๕60

8 วัสดุการเกษตร 5,627.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 5,627.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐66/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    1  กุมภาพันธ ๒๕60

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

วงเงินที่ประมาณไว  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

10 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 5,364.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญจพร ฯ 5,364.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐66.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    7  กุมภาพันธ ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

11 วัสดุการเกษตร 6,590.00            - โดยวิธีตกลงราคา รานลิ้มเอี่ยวฮวด 6,590.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐60/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    6  กุมภาพันธ ๒๕60

12 จางเหมาบริการ 980.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานภิญโญอิเล็คทริค 980.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐69/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    15  กุมภาพันธ ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 358.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.เอก-ชัยดิสทรีฟวชั่นซีสเทม 358.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐75/๒๕๖๐

จํากัด วงเงินที่ประมาณไว    9  กุมภาพันธ ๒๕60

14 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,194.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.เอก-ชัยดิสทรีฟวชั่นซีสเทม 1,194.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐66.2/๒๕๖๐

จํากัด วงเงินที่ประมาณไว    10  กุมภาพันธ ๒๕60

15 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 2,400.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 2,400.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐72/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    10  กุมภาพันธ ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

16 วัสดุสํานักงาน 625.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานหางโชคดี 625.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐76/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    16  กุมภาพันธ ๒๕60

17 วัสดุอุปโภค ฯ 720.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานรี คิด น้ําดื่ม 720.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐78/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    16  กุมภาพันธ ๒๕60

18 จางเหมาบริการ 2,090.00            - โดยวิธีตกลงราคา โรงงานปาย ส.โปสเตอร 2,090.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐79/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    15  กุมภาพันธ ๒๕60

19 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 375.00               - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 375.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐77/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    17  กุมภาพันธ ๒๕60

20 วัสดุการเกษตร 2,353.00            - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,353.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐86/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  กุมภาพันธ ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

21 วัสดุการเกษตร 12,600.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 12,600.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐80/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    16  กุมภาพันธ ๒๕60

22 วัสดุกอสราง 13,554.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 13,554.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐81/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว   21  กุมภาพันธ ๒๕60

23 วัสดุการเกษตร 23,435.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 23,435.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐82/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  กุมภาพันธ ๒๕60

24 วัสดุการเกษตร 45,405.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 45,405.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐83/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  กุมภาพันธ ๒๕60

25 วัสดุการเกษตร 400.00               - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 400.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐84/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว   21  กุมภาพันธ ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   กุมภาพันธ   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

26 วัสดุการเกษตร 1,670.50            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 1,670.50        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐87/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว   21  กุมภาพันธ ๒๕60

27 วัสดุการเกษตร 22,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 22,000.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐73/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  กุมภาพันธ ๒๕60

28 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 5,500.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 5,500.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐71/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  กุมภาพันธ ๒๕60

29 ครุภัณฑไฟฟา ฯ 995,000.00        - โดยวิธีสอบราคา บ.วี.บี.เอ็นจิ้น อิมเพ็กซ จํากัด 995,000.00   เสนอราคาไมเกิน สัญญา เลขที่ 2/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    21  ธันวาคม ๒๕59


