
แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

๑ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๘,๗๗๕.๒๘ ๘,๗๗๕.๒๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

๒๒๗๑๐๑-๒๒๗๑๐๓       
        ๑ ก.ย. ๖๔

๒ วัสดุการเกษตร ๕,๙๑๐ ๕,๙๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์แลป หจก.สุราษฎร์แลป ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๘๗/๒๕๖๔      
  ๖ ก.ย. ๖๔

๓ วัสดุการเกษตร ๖๕,๐๐๐ ๖๕,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านอินทิรา อควาคัลเจอร์ ร้านอินทิรา อควาคัลเจอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๘๙/๒๕๖๔      
  ๖ ก.ย. ๖๔

๔ วัสดุการเกษตร ๑๖,๕๐๐ ๑๖,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นางดาราณี จินดาพันธ์ นางดาราณี จินดาพันธ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๘๙.๑/๒๕๖๔    
    ๖ ก.ย. ๖๔

๕ จ้างเหมาและบริการ ๖,๑๐๐.๐๐ ๖,๑๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านประสงค์เซอร์วิส ร้านประสงค์เซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๔๕/๒๕๖๔      
 ๖ ก.ย. ๖๔

๖ จ้างเหมาและบริการ ๙,๕๑๐.๐๐ ๙,๕๑๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านแปวมอเตอร์ไซด์ ร้านแปวมอเตอร์ไซด์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๔๖/๒๕๖๔      
 ๖ ก.ย. ๖๔

๗ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๕,๔๘๓.๗๒ ๑๕,๔๘๓.๗๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

๒๒๗๑๐๔-๒๒๗๑๐๗       
        ๙ ก.ย. ๖๔

๘ วัสดุการเกษตร ๓๑,๙๕๐ ๓๑,๙๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๙๒/๒๕๖๔      
  ๑๕ ก.ย. ๖๔

๙ วัสดุการเกษตร ๑๑,๘๐๐ ๑๑,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๙๕.๑/๒๕๖๔    
    ๑๖ ก.ย. ๖๔

๑๐ วัสดุการเกษตร ๘๒,๓๔๐ ๘๒,๓๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๙๕.๒/๒๕๖๔    
    ๑๖ ก.ย. ๖๔

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑๑ วัสดุการเกษตร ๑๔,๔๐๐ ๑๔,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๓๙๘/๒๕๖๔      
  ๑๗ ก.ย. ๖๔

๑๒ วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

๕,๑๕๐ ๕,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรประเสริฐ ร้านพรประเสริฐ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๐๐/๒๕๖๔      
  ๒๑ ก.ย. ๖๔

๑๓ วัสดุก่อสร้าง ๕,๐๔๐ ๕,๐๔๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ ากัด บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๐๑/๒๕๖๔      
  ๒๑ ก.ย. ๖๔

๑๔ วัสดุส านักงาน ๘,๔๐๐ ๘,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๐๗/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๑๕ วัสดุไฟฟ้า ๓๓,๒๒๓.๕๐ ๓๓,๒๒๓.๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๐๙/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๑๖ วัสดุยานพาหนะ ๕,๕๐๐ ๕,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิทักษ์มอเตอร์ ร้านพิทักษ์มอเตอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๐/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๑๗ วัสดุก่อสร้าง ๘,๙๑๕ ๘,๙๑๕ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จ ากัด บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๑/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๑๘ วัสดุก่อสร้าง ๖,๑๗๐ ๖,๑๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จ ากัด บริษัท หัวถนน(สุราษฎร์ธานี) จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๒/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๑๙ วัสดุไฟฟ้า ๕,๑๘๓.๐๘ ๕,๑๘๓.๐๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๓/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๒๐ วัสดุไฟฟ้า ๒๐,๓๐๘.๖๐ ๒๐,๓๐๘.๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด บริษัท แสงทักษิณวิศวกรรม จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๔/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔



แบบ สขร. ๑

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

หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน ๒๕๖๔

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดสุรำษฎร์ธำนี

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๒๑ วัสดุก่อสร้าง ๑๔,๐๐๐ ๑๔,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญเลิศค้าเหล็ก อลูมิเนียม ร้านบุญเลิศค้าเหล็ก อลูมิเนียม ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๔๑๕/๒๕๖๔      
  ๒๓ ก.ย. ๖๔

๒๒ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๑๖,๑๔๖.๐๔ ๑๖,๑๔๖.๐๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง      
 ๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ
ท่ีต้ังไว้ ๓.เสนอราคาต่ าสุด

๒๒๗๑๑๐                     
 ๒๓ ก.ย. ๖๔

0


