
แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

๑ วัสดุการเกษตร ๔๘,๕๐๐.๐๐ ๔๘,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕๘/๒๕๖๓      
         ๔ ส.ค.๖๓

๒ วัสดุการเกษตร ๑๙,๘๐๐.๐๐ ๑๙,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕๙/๒๕๖๓      
         ๔ ส.ค.๖๓

๓ วัสดุการเกษตร ๕,๒๕๐.๐๐ ๕,๒๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๖๐/๒๕๖๓      
         ๕ ส.ค.๖๓

๔ วัสดุก่อสร้าง ๒๒,๒๐๒.๐๐ ๒๒,๒๐๒.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บ.วาตะศิลป์วิศวกรรม จ ากัด บ.วาตะศิลป์วิศวกรรม จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๖๔/๒๕๖๓      
         ๖ ส.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.๒๖๙/๒๕๖๓      
         ๑๓ ส.ค.๖๓

๖ วัสดุการเกษตร ๔๘,๙๐๐.๐๐ ๔๘,๙๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๐/๒๕๖๓      
         ๑๔ ส.ค.๖๓

๗ วัสดุการเกษตร ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อินทิรา อควาคัลเจอร์ อินทิรา อควาคัลเจอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๑/๒๕๖๓      
         ๑๔ ส.ค.๖๓

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

ศปจ.สฎ.๒๗๓/๒๕๖๓      
         ๑๙ ส.ค.๖๓

๙ วัสดุการเกษตร ๓๗,๐๐๐.๐๐ ๓๗,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๘/๒๕๖๓      
         ๒๑ ส.ค.๖๓

๑๐ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๗,๔๔๐.๐๐ ๗,๔๔๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๗๙/๒๕๖๓      
         ๒๑ ส.ค.๖๓

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน กันยำยน 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 สิงหำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๑ วัสดุการเกษตร ๓๒,๕๐๐.๐๐ ๓๒,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๐/๒๕๖๓      
         ๒๑ ส.ค.๖๓

๑๒ วัสดุส านักงาน ๕,๖๐๐.๐๐ ๕,๖๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนดชคเซอร์วิส ร้านเทียนดชคเซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๓/๒๕๖๓      
         ๒๕ ส.ค.๖๓

๑๓ วัสดุการเกษตร ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๕๒.๐๐ 52000 อินทิรา อควาคัลเจอร์ อินทิรา อควาคัลเจอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๘๗/๒๕๖๓      
        ๒๕ ส.ค.๖๓

๑๔ วัสดุก่อสร้าง ๕,๙๕๐.๐๐ ๕,๙๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙๐/๒๕๖๓      
         ๓๑ ส.ค.๖๓


