
1 วัสดุเช่า 2,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. ๐๐5/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

2 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายบญุเจือ  กองแก้ว 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐๐1/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

3 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน ์ ฤกษ์เมือง 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐๐2/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

4 วัสดุจ้างเหมา 600.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ   หอมละออ 600.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐๐4/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  5 พฤศจิกายน  ๒๕61

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 6,012.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปญัจพรเซอร์วิส 6,012.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐10/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  2  พฤศจิกายน  ๒๕61

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

6 วัสดุการเกษตร 1,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งคาแลป 1,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐22/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑2  พฤศจิกายน  ๒๕61

7 วัสดุการเกษตร 25,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 25,200.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐20/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  9  พฤศจิกายน  ๒๕61

8 วัสดุการเกษตร 3,450.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ดวงสวัสด์ 3,450.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐26/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  7  พฤศจิกายน  ๒๕61

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,910.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ  หอมละออ 4,910.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐31/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  12  พฤศจิกายน  ๒๕61

10 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 6,400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลิขิตการไฟฟ้า 6,400.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐32/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  12  พฤศจิกายน  ๒๕61



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

11 วัสดุจ้างเหมา 2,630.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสันติ  หอมละออ 2,630.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐03/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  14  พฤศจิกายน  ๒๕61

12 วัสดุจ้างเหมา 4,190.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซันยานยนต์ 4,190.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐09/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  13  พฤศจิกายน  ๒๕61

13 วัสดุวิทยาศาตร์ ฯ 7,607.70             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 7,607.70        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐21/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑2  พฤศจิกายน  ๒๕61

14 วัสดุการเกษตร 3,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 3,600.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐25/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑6  พฤศจิกายน  ๒๕61

15 วัสดุการเกษตร 6,660.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านลุงน้ าการเกษตร 6,660.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐28/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑6  พฤศจิกายน  ๒๕61



ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  พฤศจกิายน   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   พฤศจกิายน   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

16 วัสดุก่อสร้าง 4,727.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมกวงฮวด 4,727.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐33/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑6  พฤศจิกายน  ๒๕61

17 วัสดุการเกษตร 1,025.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรการประมง 1,025.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐34/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑3  พฤศจิกายน  ๒๕61

18 วัสดุการเกษตร 85,710.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 85,710.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐38/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  15  พฤศจิกายน  ๒๕61

19 วัสดุการเกษตร 10,600.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 10,600.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐39/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  15  พฤศจิกายน  ๒๕61

20 วัสดุจ้างเหมา 7,200.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุพรรษา ม่วงใหม 7,200.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐13/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  31  ตุลาคม  ๒๕61


