
1 วัสดุการเกษตร 4,635.00            - โดยวิธีตกลงราคา รานลุงน้ําการเกษตร 4,635.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐77.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว  7  มีนาคม ๒๕60

2 วัสดุการเกษตร 14,600.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 14,600.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐87.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    27  กุมภาพันธ ๒๕60

3 วัสดุการเกษตร 2,250.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 2,250.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐87.2/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    3  มีนาคม ๒๕60

4 วัสดุการเกษตร 4,750.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 4,750.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐88/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    1  มีนาคม ๒๕60

5 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 21,616.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญจพร ฯ 21,616.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐89/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    6  มีนาคม ๒๕60

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    มีนาคม   พ.ศ. ๒๕60
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                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         
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6 วัสดุกอสราง 4,560.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 4,560.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐90/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    1  มีนาคม ๒๕60

7 วัสดุการเกษตร 3,400.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 3,400.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐91/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    3  มีนาคม ๒๕60

8 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,270.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 1,270.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐95/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    3  มีนาคม ๒๕60

9 วัสดุกอสราง 465.00               - โดยวิธีตกลงราคา สุภา กิตติมานะพันธุ 465.00          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. ๐97/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    7  มีนาคม ๒๕60

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

วงเงินที่ประมาณไว  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙



รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
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                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   มีนาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    มีนาคม   พ.ศ. ๒๕60
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11 จางเหมาบริการ 1,612.49            - โดยวิธีตกลงราคา บ.วิริยะประกันภัย จํากัด 1,612.49        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. ๐99/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    9  มีนาคม ๒๕60

12 จางเหมาบริการ 3,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.วิริยะประกันภัย จํากัด 3,000.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. 100/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    9  มีนาคม ๒๕60

13 จางเหมาบริการ 323.14               - โดยวิธีตกลงราคา บ.กลางคุมครองผูประสพภัยฯ 323.14          เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. 101/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    9  มีนาคม ๒๕60

14 วัสดุกอสราง 2,940.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 2,940.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 103/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    14  มีนาคม ๒๕60

15 วัสดุการเกษตร 1,920.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,920.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 102/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    17  มีนาคม ๒๕60


