
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

๑ จ้างงาน จ านวน ๑ งาน ๑๑,๓๐๐ ๑๑,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุริยะออโต้แอร์ ร้านสุริยะออโต้แอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๒๒/๒๕๖๒        
   ๑๔ พ.ค.๖๒

๒ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

๔๑,๗๕๐ ๔๑,๗๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐๒/๒๕๖๒        
   ๑๔ พ.ค.๖๒

๓ วัสดุการเกษตร ๔๒,๕๐๐ ๔๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวรินรดา  พรหมเมฆ นางสาวรินรดา  พรหมเมฆ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐๓.๑/๒๕๖๒     
      ๑๔ พ.ค.๖๒

๔ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

๓๔,๑๕๐ ๓๔,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐๓/๒๕๖๒        
   ๑๔ พ.ค.๖๒

๕ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๕,๑๓๕ ๕,๑๓๕ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สหโชคเจริญแทรคเตอร์สุราษฎร์ธานี หจก.สหโชคเจริญแทรคเตอร์สุราษฎร์ธานี ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐๕/๒๕๖๒        
   ๑๖ พ.ค.๖๒

๖ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕,๖๒๘ ๕,๖๒๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังน้ ามันเลขท่ี ๒๐๐๑๑๒
 ๑๗ พ.ค. ๖๒

๗ วัสดุการเกษตร ๑๒,๗๕๐ ๑๒,๗๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๖๗/๒๕๖๒        
   ๑๗ พ.ค.๖๒

๘ วัสดุการเกษตร ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายพิเศกสันต์ ทวีศักด์ิชัย นายพิเศกสันต์ ทวีศักด์ิชัย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๖๘.๑/๒๕๖๒     
      ๒๑ พ.ค.๖๒

๙ จ้างงาน จ านวน ๑ งาน ๖,๒๒๐ ๖,๒๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแปวมอเตอร์ไซด์ ร้านแปวมอเตอร์ไซด์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๒๕๒/๒๕๖๒      
     ๒๒ พ.ค.๖๒

๑๐ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕,๘๒๖ ๕,๘๒๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังน้ ามันเลขท่ี ๒๐๐๑๑๐
 ๒๘ พ.ค. ๖๒

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ

จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๓ เดือน มิถุนำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ วัสดุการเกษตร ๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮงนุ้ย นายยง เฮงนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๖/๒๕๖๒        
   ๓๐ พ.ค.๖๒

๑๒ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

๑๕,๖๐๐ ๑๕,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๒/๒๕๖๒        
   ๒๘ พ.ค.๖๒

๑๒ วัสดุก่อสร้าง ๗,๙๓๐ ๗,๙๓๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญาค้าวัสดุ จ ากัด บริษัท สัญญาค้าวัสดุ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๗/๒๕๖๒        
   ๓๑ พ.ค.๖๒


