
1 อุปโภคและบริโภค 720.00               - โดยวิธีตกลงราคา รานรีคิดน้ําดื่ม 720.00          เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 132/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

2 วัสดุการเกษตร 2,262.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,262.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 134/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

3 วัสดุการเกษตร 4,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 4,000.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 141/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

4 วัสดุการเกษตร 8,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา รานทุงคาแลป 8,000.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 135/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

5 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 6,000.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 6,000.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 136/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

                                                           สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน   พฤษภาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ําชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  26   เดือน    พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕60

ลําดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเขาเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
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คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง
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โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

6 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 10,500.00          - โดยวิธีตกลงราคา รานทุงคาแลป 10,500.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 137/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

7 วัสดุการเกษตร 35,250.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 35,250.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 138/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

8 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 38,400.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 38,400.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 139/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

9 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 13,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 13,000.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 140/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    4  พฤษภาคม ๒๕60

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

วงเงินที่ประมาณไว  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

11 วัสดุการเกษตร 2,349.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,349.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 144/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    11  พฤษภาคม ๒๕60

12 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 1,920.00            - โดยวิธีตกลงราคา บ.ออกซิเจนภาคใต จํากัด 1,920.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 142/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    15  พฤษภาคม ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 12,200.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 12,200.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 143/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    15  พฤษภาคม ๒๕60

14 วัสดุการเกษตร 1,620.00    -  โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 1,620.00        เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 145/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    16  พฤษภาคม ๒๕60

15 จางเหมาบริการ 16,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา นายณัฐวุฒิ  เจริญพานิชย 16,000.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. 146/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    17  พฤษภาคม ๒๕60
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

16 วัสดุกอสราง 2,539.00            - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ชุมพรตั้งฮวดหลี 2,539.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 147/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    16  พฤษภาคม ๒๕60

17 จางเหมาบริการ 2,760.00            - โดยวิธีตกลงราคา นายสันติ   หอมละออ 2,760.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งจาง ศพก.ชพ. 121/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    16  พฤษภาคม ๒๕60

18 วัสดุการเกษตร 38,380.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 38,380.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 148/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    18  พฤษภาคม ๒๕60

19 วัสดุการเกษตร 20,960.00          - โดยวิธีสอบราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 20,960.00     เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 149/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    18  พฤษภาคม ๒๕60

20 วัสดุการเกษตร 7,870.00            - โดยวิธีสอบราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 7,870.00        เสนอราคาไมเกิน ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 150/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว    18  พฤษภาคม ๒๕60
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ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
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ราคาที่เสนอ

ผูไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
หรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

21 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 13,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 13,000.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 151/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    18  พฤษภาคม ๒๕60

22 วัสดุวิทยาศาสตร ฯ 38,400.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ตนเกษตร จํากัด 38,400.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 152/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    19  พฤษภาคม ๒๕60

23 วัสดุการเกษตร 17,000.00          - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จํากัด 17,000.00     เสนอราคาไมเกิน  ใบสั่งซื้อ ศพก.ชพ. 153/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว    19  พฤษภาคม ๒๕60
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คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ
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เหตุผลที่คัดเลือก
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ขอตกลงในการซื้อหรือจาง


