
1 จ�างเหมาบริการ 1,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านช.การช�าง 1,000.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 094/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    30  มีนาคม ๒๕60

2 วัสดุการเกษตร 2,000.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,000.00        เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 106/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว�    27  มีนาคม ๒๕60

3 จ�างเหมาบริการ 16,894.23          - โดยวิธีตกลงราคา ร�านช.การช�าง 16,894.23     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 108/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    29  มีนาคม ๒๕60

4 วัสดุสํานักงาน 2,260.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ=ตั้งเจริญ 2,260.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 110/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    30  มีนาคม ๒๕60

5 วัสดุสํานักงาน 15,450.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�านโรงพิมพ=ตั้งเจริญ 15,450.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 109/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   4  เมษายน ๒๕60

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง

6 วัสดุการเกษตร 35,905.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 35,905.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 111/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    30  มีนาคม ๒๕60

7 วัสดุการเกษตร 23,435.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 23,435.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 112/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    30  มีนาคม ๒๕60

8 วัสดุการเกษตร 7,870.00            - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 7,870.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 113/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    30  มีนาคม ๒๕60

9 วัสดุคอมพิวเตอร= ฯ 27,040.00          - โดยวิธีตกลงราคา ร�านแอลแอนพี คอมพิวเตอร= 27,040.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 115/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   4  เมษายน ๒๕60

10 วัสดุการเกษตร 2,000.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,000.00        เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 116/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว�   4  เมษายน ๒๕60



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง

11 วัสดุเช�า 2,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ. ริโก� (ประเทศไทย) จํากัด 2,000.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งเช�า ศพก.ชพ. ๐๐6/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

12 จ�างเหมาบริการ 5,450.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ  หอมละออ 5,450.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 98/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    7  เมษายน ๒๕60

13 วัสดุวิทยาศาสตร= ฯ 1,800.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.อJอกซิเจนภาคใต� จํากัด 1,800.00        เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 114.1/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว�   4  เมษายน ๒๕60

14 วัสดุสํานักงาน 350.00               - โดยวิธีตกลงราคา ร�านทรัพย=จินดา ฯ 350.00          เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 117/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    10  เมษายน ๒๕60

15 วัสดุก�อสร�าง 17,145.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ลิ้มกวงฮวด 17,145.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 110.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    7  เมษายน ๒๕60



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง

16 วัสดุก�อสร�าง 13,480.00          - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 13,480.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 111.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    7  เมษายน ๒๕60

17 จ�างเหมาบริการ 400.00               - โดยวิธีตกลงราคา นายเจริญ  ศรีสน 400.00          เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 119/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    7  เมษายน ๒๕60

18 วัสดุการเกษตร 2,000.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,000.00        เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 120/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว�   5  เมษายน ๒๕60

19 จ�างเหมาบริการ 14,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เจริญพานิชย= 14,500.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 105/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    12  เมษายน ๒๕60

20 จ�างเหมาบริการ 5,350.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เจริญพานิชย= 5,350.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 107/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    12  เมษายน ๒๕60



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง

21 จ�างเหมาบริการ 16,020.00          - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เจริญพานิชย= 16,020.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ. 122/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    19  เมษายน ๒๕60

22 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 21,096.00    -  โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปNญจพร ฯ 21,096.00     เสนอราคาไม�เกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 123/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว�   19  เมษายน ๒๕60

23 วัสดุการเกษตร 11,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 11,500.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 124/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   19  เมษายน ๒๕60

24 วัสดุการเกษตร 35,905.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 35,905.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 129/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   19  เมษายน ๒๕60

25 วัสดุการเกษตร 23,435.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 23,435.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 130/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   19  เมษายน ๒๕60



ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ�าง
รายชื่อผู�เข�าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู�ได�รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจ�าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข�อตกลงในการซื้อหรือจ�าง

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ�างในรอบเดือน   เมษายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย=วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว=น้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  25   เดือน    เมษายน   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ�าง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ�าง

26 วัสดุการเกษตร 7,870.00            - โดยวิธีสอบราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 7,870.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 131/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   19  เมษายน ๒๕60

27 จ�างเหมาบริการ 6,100.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร�านภคพรแอร= 6,100.00        เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งจ�าง ศพก.ชพ.101.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�    20  เมษายน ๒๕60

28 วัสดุการเกษตร 30,200.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต�นเกษตร จํากัด 30,200.00     เสนอราคาไม�เกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 114/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว�   7  เมษายน ๒๕60


