
แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

๑ วัสดุการเกษตร ๙,๔๐๐.๐๐ ๙,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๒๓/๒๕๖๓      
         ๒ ก.ค.๖๓

๒ วัสดุการเกษตร ๕,๘๔๐.๐๐ ๕,๘๔๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์แลป หจก.สุราษฎร์แลป ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๒๕/๒๕๖๓      
         ๒ ก.ค.๖๓

๓ วัสดุการเกษตร ๑๒,๕๐๐.๐๐ ๑๒,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๒๖/๒๕๖๓      
         ๒ ก.ค.๖๓

๔ วัสดุการเกษตร ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อินทิรา อควาคัลเจอร์ อินทิรา อควาคัลเจอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๒๗/๒๕๖๓      
         ๘ ก.ค.๖๓

๕ วัสดุการเกษตร ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๒๒,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๓๓/๒๕๖๓      
         ๑๓ ก.ค.๖๓

๖ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๖,๘๖๑.๐๔ ๖,๘๖๑.๐๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิช์ จ ากัด บ.สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิช์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

๒๒๗๐๑๐,-๒๒๗๐๑๒      
      ๑๔ ก.ค.๖๓

๗ วัสดุการเกษตร ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๓๕/๒๕๖๓      
         ๑๕ ก.ค.๖๓

๘ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๗,๘๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๐/๒๕๖๓      
         ๑๖ ก.ค.๖๓

๙ วัสดุการเกษตร ๑๑,๘๐๐.๐๐ ๑๑,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๑/๒๕๖๓      
         ๑๖ ก.ค.๖๓

๑๐ วัสดุการเกษตร ๕,๐๐๐.๐๐ ๕,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์แลป หจก.สุราษฎร์แลป ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๒/๒๕๖๓      
         ๒๐ ก.ค.๖๓

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๙,๒๕๕.๕๐ ๙,๒๕๕.๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๔/๒๕๖๓      
         ๒๑ ก.ค.๖๓

๑๒ วัสดุการเกษตร ๙,๒๕๕.๕๐ ๙,๒๕๕.๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๔/๒๕๖๓      
         ๒๑ ก.ค.๖๓

๑๓ วัสดุการเกษตร ๒๔,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๖/๒๕๖๓      
         ๒๓ ก.ค.๖๓

๑๔ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๗,๘๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๗/๒๕๖๓      
         ๒๔ ก.ค.๖๓

๑๕ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๔๘/๒๕๖๓      
         ๒๓ ก.ค.๖๓

๑๖ วัสดุการเกษตร ๑๙,๖๒๕.๐๐ ๑๙,๖๒๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕๑/๒๕๖๓      
         ๒๔ ก.ค.๖๓

๑๗ วัสดุการเกษตร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕๓/๒๕๖๓      
         ๓๐ ก.ค.๖๓

๑๘ วัสดุการเกษตร ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕๓/๒๕๖๓      
         ๓๐ ก.ค.๖๓


