
แบบ สขร. ๑

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

จ้ำง

๑ วัสดุการเกษตร ๙,๐๐๐ ๙,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮงนุ้ย นายยง เฮงนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๔.๑/๒๕๖๒     
      ๑๑ มิ.ย.๖๒

๒ วัสดุการเกษตร ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๑/๒๕๖๒        
   ๑๐ มิ.ย.๖๒

๓ วัสดุการเกษตร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๒/๒๕๖๒        
   ๑๐ มิ.ย.๖๒

๔ วัสดุการเกษตร ๗๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๖/๒๕๖๒        
   ๑๘ มิ.ย.๖๒

๕ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๓๔,๑๕๐ ๓๔,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๕/๒๕๖๒        
   ๑๘ มิ.ย.๖๒

๖ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๑๒,๑๐๐ ๑๒,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์สินเกษตร(2533) จ่ากัด บริษัท สุราษฎร์สินเกษตร(2533) จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๓/๒๕๖๒        
   ๒๑ มิ.ย.๖๒

๗ วัสดุการเกษตร ๗,๓๕๐ ๗,๓๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๔/๒๕๖๒        
   ๒๑ มิ.ย.๖๒

๘ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ่านวน ๒ รายการ

๗,๑๙๒.๓๔ ๗,๑๙๒.๓๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ่ากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ่ากัด

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ใบส่ังน่้ามันเลขท่ี 
๒๐๐๑๑๘-๙                  
 ๒๕ มิ.ย. ๖๒

๙ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕,๕๐๖ ๕,๕๐๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ่ากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ่ากัด

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ใบส่ังน่้ามันเลขท่ี ๒๐๐๑๒๐ 
  ๒๕ มิ.ย. ๖๒

๑๐ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๓ 
รายการ

๑๓,๗๗๐ ๑๓,๗๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อาร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ่ากัด 
(ส่านักงานใหญ่)

บริษัท พี.อาร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ่ากัด 
(ส่านักงานใหญ่)

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๘/๒๕๖๒        
   ๒๖ มิ.ย.๖๒

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน กรกฎำคม 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 มิถุนำยน ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ วัสดุการเกษตร ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮงนุ้ย นายยง เฮงนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๙/๒๕๖๒        
   ๒๗ มิ.ย.๖๒

๑๒ ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพหนะและ
ขนส่ง

๒๑,๑๕๐ ๒๑,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๒๔/๒๕๖๒        
   ๒๒ มิ.ย.๖๒

๑๓ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๒๓,๘๕๐ ๒๓,๘๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๕/๒๕๖๒        
   ๒๖ มิ.ย.๖๒


