
1 จ้างเหมาบริการ 1,800.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้าน แอล แอนพีคอมพิวเตอร์ 1,800.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 185/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    2 สิงหาคม ๒๕60

2 อุปโภคและบริโภค 720.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านรีคิดน า้ด่ืม 720.00           เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 186/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    3 สิงหาคม ๒๕60

3 วัสดุส้านกังาน 6,420.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั งเจริญ 6,420.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 189/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    3 สิงหาคม ๒๕60

4 วัสดุการเกษตร 600.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านลิ มเอี่ยวฮวด 600.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 191/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    2 สิงหาคม ๒๕60

5 วัสดุงานบา้นงานครัว 720.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ตั งเจริญ 720.00           เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 189/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    4 สิงหาคม ๒๕60

                                                           สรุปผลการด้าเนินการจดัซื อจดัจา้งในรอบเดือน   สิงหาคม   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น า้ชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  28   เดือน    สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕60
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6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,840.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านไอ อี พี 1,840.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 193/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    4 สิงหาคม ๒๕60

7 จ้างเหมาบริการ 450.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านถาวรเทคนคิการช่าง 450.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 186.1/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    2 สิงหาคม ๒๕60

8 วัสดุการเกษตร 51,470.00       - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 51,470.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 187/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    3 สิงหาคม ๒๕60

9 วัสดุการเกษตร 15,740.00       - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 15,740.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 188/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    3 สิงหาคม ๒๕60

10 วัสดุการเกษตร 16,200.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ้ากัด 16,200.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 192/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    4 สิงหาคม ๒๕60
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11 วัสดุเช่า 2,000.00         - โดยวิธีตกลงราคา บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ากัด 2,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. ๐๐6/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้  4  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

12 วัสดุการเกษตร 36,200.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 36,200.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 194/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 สิงหาคม ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 33,200.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ้ากัด 33,200.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 195/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    7 สิงหาคม ๒๕60

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 1,920.00    -  โดยวิธีตกลงราคา บ.อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ้ากัด 1,920.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 196/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    11 สิงหาคม ๒๕60

15 จ้างเหมาบริการ 500.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้าน แอล แอนพีคอมพิวเตอร์ 500.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 197/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    21 สิงหาคม ๒๕60
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16 วัสดุเชื อเพลิง ฯ 15,102.00    -  โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญัจพร ฯ 15,102.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 198/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    21 สิงหาคม ๒๕60

17 วัสดุการเกษตร 25,700.00       - โดยวิธีสอบราคา บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 25,700.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 200/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    23 สิงหาคม ๒๕60

18 ครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 20,000.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ้ากัด 20,000.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซื อ ศพก.ชพ. 196.1/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 สิงหาคม ๒๕60


