
1 วัสดุเช่า 2,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 2,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังเช่า ศพก.ชพ. ๐14/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้   2  พฤศจิกายน  ๒๕61

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

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

3 วัสดุจ้างเหมา 1,375.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระวัฒน ์ ฤกษ์เมือง 1,375.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐๐2/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  ๑8  ตุลาคม  ๒๕61

4 วัสดุจ้างเหมา 5,775.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง นายทวี  แสงสง่า 5,775.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ. ๐70/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61

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

วงเงินที่ประมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

6 วัสดุจ้างเหมา 4,400.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภคพรแอร์ 4,400.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐๐8/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

7 วัสดุการเกษตร 2,500.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรไม้ประดับ 2,500.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐11/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  27  พฤศจิกายน  ๒๕61

8 วัสดุวิทยาศาตร์ ฯ 5,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 5,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐41/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61

9 วัสดุจ้างเหมา 3,600.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านภคพรแอร์ 3,600.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐44/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  26  พฤศจิกายน  ๒๕61

10 วัสดุการเกษตร 4,815.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอ.อ.ีพี ฯ 4,815.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐42/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  26  พฤศจิกายน  ๒๕61

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 22,616.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.มาลัยปญัจพรเซอร์วิส 22,616.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐47/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  3  ธันวาคม  ๒๕61



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

12 วัสดุจ้างเหมา 10,350.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง นายสราวุธ  ร่วมยอด 10,350.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐51/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  30  พฤศจิกายน  ๒๕61

13 วัสดุการเกษตร 49,090.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 49,090.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐57/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  30  พฤศจิกายน  ๒๕61

14 วัสดุการเกษตร 21,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 21,200.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐58/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  30  พฤศจิกายน  ๒๕61

15 วัสดุการเกษตร 2,120.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 2,120.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐59/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  30  พฤศจิกายน  ๒๕61

16 วัสดุการเกษตร 340.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านชุมพรไม้ประดับ 340.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐61/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  6  ธันวาคม  ๒๕61



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

17 วัสดุการเกษตร 500.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ชุมพรภาคใต้การเกษตร 500.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐63/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61

18 วัสดุวิทยาศาตร์ ฯ 3,840.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. อ๊อกซิเจนภาคใต้ จ ากัด 3,840.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐65/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  6  ธันวาคม  ๒๕61

19 วัสดุไฟฟ้าฯ 4,183.70             - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไอ อี พี มาร์เก็ตต้ิง 4,183.70        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐50/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  11  ธันวาคม  ๒๕61

20 วัสดุวิทยาศาตร์ ฯ 5,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านทุ่งคาแลป 5,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐56/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  14  ธันวาคม  ๒๕61

21 วัสดุส านกังาน 8,557.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านโรงพิมพ์ต้ังเจริญ 8,557.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐64/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  12  ธันวาคม  ๒๕61



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

22 วัสดุการเกษตร 1,460.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอี่ยวฮวด 1,460.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐72/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  12  ธันวาคม  ๒๕61

23 วัสดุก่อสร้าง 12,182.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ล้ิมกวงฮวด 12,182.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ.๐73/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  14  ธันวาคม  ๒๕61

24 วัสดุการเกษตร 17,800.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 17,800.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐23/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  11  ธันวาคม  ๒๕61

25 วัสดุการเกษตร 55,725.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 55,725.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐29/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  21  ธันวาคม  ๒๕61

26 วัสดุการเกษตร 27,950.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 27,950.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐55/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  7  ธันวาคม  ๒๕61



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

27 วัสดุการเกษตร 3,000.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 3,000.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐75/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  14  ธันวาคม  ๒๕61

28 วัสดุการเกษตร 12,200.00           - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จ ากัด 12,200.00      เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐78/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  17  ธันวาคม  ๒๕61

29 วัสดุการเกษตร 400.00                - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแฟมิล่ีฟาร์มช็อบ 400.00           เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐79/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  21  ธันวาคม  ๒๕61

30 วัสดุจ้างเหมา 5,220.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านต๋องการช่าง 5,220.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐80/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  17  ธันวาคม  ๒๕61

31 วัสดุจ้างเหมา 1,605.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอักษรศิลปโ์ฆษณา 1,605.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้าง ศพก.ชพ.๐12/๒๕62

วงเงินที่ประมาณไว้  21  ธันวาคม  ๒๕61



เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                                           สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน  ธันวาคม   2561                                                แบบ สขร.๑

                                             ศูนย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสัตว์น้ าชุมพร                                                         
                                                                       วันที่  27   เดือน   ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕61

ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เข้าเสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

32 วัสดุการเกษตร 3,100.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จ ากัด 3,100.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐69/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  11  ธันวาคม  ๒๕61

33 วัสดุการเกษตร 1,520.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอี่ยวฮวด 1,520.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐83/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  24  ธันวาคม  ๒๕61

34 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,730.00             - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านล้ิมเอี่ยวฮวด 2,730.00        เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือ ศพก.ชพ. ๐84/๒๕๖2

วงเงินที่ประมาณไว้  24  ธันวาคม  ๒๕61


