
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ ฯ 2,160.00    -  โดยวิธีตกลงราคา บ.อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 2,160.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 210/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    21 กันยายน ๒๕60

2 วัสดุคอมพิวเตอร์ ฯ 4,630.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้าน แอล แอนพีคอมพิวเตอร์ 4,630.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 207/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

3 วัสดุส านกังาน 3,947.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 3,947.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 207/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

4 จ้างเหมาบริการ 2,945.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านซันยานยนต์ 2,945.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 208/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    15 กันยายน ๒๕60

5 จ้างเหมาบริการ 1,545.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านซันยานยนต์ 1,545.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. 209/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    12 กันยายน ๒๕60

6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 791.80            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านไอ อี พี 791.80           เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 217/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    25 กันยายน ๒๕60

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กันยายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กันยายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

7 วัสดุเชื้อเพลิง ฯ 18,273.00    -  โดยวิธีตกลงราคา หจก.มาลัยปญัจพร ฯ 18,273.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 218/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    21 สิงหาคม ๒๕60

8 วัสดุการเกษตร 270.00            - โดยวิธีตกลงราคา ร้านทอยร์บรรจุภณัฑ์ 270.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 219/๒๕๖๐

วงเงินที่ประมาณไว้    25 กันยายน ๒๕60

9 วัสดุการเกษตร 720.00            - โดยวิธีสอบราคา หจก.ชุมพรต้ังฮวดหลี 720.00           เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 220/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

10 วัสดุการเกษตร 4,950.00         - โดยวิธีตกลงราคา หจก.ล้ิมกวงฮวด 4,950.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 221/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

11 วัสดุการเกษตร 67,210.00       - โดยวิธีสอบลงราคา บ.ต้นเกษตร จ ากัด 67,210.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 203/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    8 กันยายน ๒๕60



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน   กันยายน   2560                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         

                                                                       วันที่  27   เดือน   กันยายน   พ.ศ. ๒๕60

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง

12 วัสดุการเกษตร 11,097.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ ากัด 11,097.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 222/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

13 วัสดุการเกษตร 7,128.00         - โดยวิธีตกลงราคา บ.ไอดัก จ ากัด 7,128.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 223/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    22 กันยายน ๒๕60

14 วัสดุการเกษตร 12,400.00       - โดยวิธีตกลงราคา ร้านทุ่งคาแลป 12,400.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 225/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    25 กันยายน ๒๕60

15 วัสดุวิทยาศาตร์ ฯ 1,650.00         - โดยวิธีตกลงราคา ร้านทุ่งคาแลป 1,650.00        เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 226/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    26 กันยายน ๒๕60

16 วัสดุการเกษตร 13,600.00       - โดยวิธีตกลงราคา บ.ต้นเกษตร จ ากัด 13,600.00      เสนอราคาไม่เกิน  ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. 205/๒๕๖๐ 

วงเงินที่ประมาณไว้    11 กันยายน ๒๕60

 




