
1 วัสดุเช่า 2,000.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. ๐๐6/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

2 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 1,800.00    -  โดยวิธีตกลงราคา บ.อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 1,800.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 173/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    30  มิถุนายน ๒๕60

3 วัสดุยานพาหนะ ฯ 224.00                - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ไทยพิบลูย์ 224.00           เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 173.1/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60

4 วัสดุยานพาหนะ ฯ 1,110.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.คูโบต้า ฯ 1,110.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 174/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    30  มิถุนายน ๒๕60

5 วัสดุการเกษตร 3,600.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร้านลุงน้ าการเกษตร 3,600.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 174.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

6 จ้างเหมาบริการ 2,900.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร้านซันยานยนต์ 2,900.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 170/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    5 กรกฎาคม ๒๕60

7 วัสดุการเกษตร 2,375.00             - โดยวิธีตกลงราคา บ.หลังสวนแสงเพชร จ ากัด 2,375.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 174.2/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60

8 วัสดุส านกังาน 3,480.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 3,480.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 178/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    5 กรกฎาคม ๒๕60

9 วัสดุการเกษตร 2,175.00             - โดยวิธีตกลงราคา คุณฤดีวรรณ  นาคะวัณโน 2,175.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 181/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 กรกฎาคม ๒๕60

10 วัสดุการเกษตร 18,390.00           - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ ากัด 18,390.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 175/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

11 วัสดุการเกษตร 40,950.00           - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ ากัด 40,950.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 176/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60

12 วัสดุการเกษตร 7,870.00             - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ ากัด 7,870.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 177/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    4 กรกฎาคม ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 15,100.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ ากัด 15,100.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 179/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 กรกฎาคม ๒๕60

14 วัสดุการเกษตร 16,650.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ ากัด 16,650.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 180/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 กรกฎาคม ๒๕60

15 วัสดุการเกษตร 12,000.00           - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ ากัด 12,000.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 182/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 กรกฎาคม ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

16 จ้างเหมาบริการ 4,300.00             - โดยวิธีตกลงราคา ร้าน ช. การช่าง 4,300.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 183/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    14 กรกฎาคม ๒๕60

17 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 20,134.00    -  โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญัจพร ฯ 20,134.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 184/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    20 กรกฎาคม ๒๕60



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กรกฏาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  24   เดือน    กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง


