
แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

๑ ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร ๒๑,๐๐๐ ๒๑,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑/๒๕๖๒       
       ๑ ต.ค.๖๑

๒ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๒๘,๗๗๗ ๒๘,๗๗๗ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ่ากัด บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

เลขท่ีใบส่ังน่้ามัน    
๑๖๔๒๖๓-๑๖๔๒๖๕   
๑๐-๒๖ ต.ค. ๖๒

๓ วัสดุการเกษตร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๓/๒๕๖๒       
         ๑๑ ต.ค.๖๑

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

ศปจ.สฎ.๕.๒/๒๕๖๒    
            ๑๑ ต.ค.๖๑

๕ วัสดุการเกษตร ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๕.๓/๒๕๖๒    
            ๑๑ ต.ค.๖๑

๖ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๖,๓๐๐ ๖,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุราษฎร์แลปบางบุตร ร้านสุราษฎร์แลปบางบุตร ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๕.๑/๒๕๖๒    
            ๑๒ ต.ค.๖๑

๗ วัสดุการเกษตร ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๕.๓/๒๕๖๒    
            ๑๑ ต.ค.๖๑

๘ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๔๑,๗๕๐ ๔๑,๗๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๕/๒๕๖๒       
         ๑๑ ต.ค.๖๑

๙ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๑๒,๔๐๐ ๑๒,๔๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์สินเกษตร(๒๕๓๓) จ่ากัด บริษัท สุราษฎร์สินเกษตร(๒๕๓๓) จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๖/๒๕๖๒       
         ๑๖ ต.ค.๖๑

๑๐ ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพหนะ และ
ขนส่ง

๙,๓๐๐ ๙,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านสุริยะออโต้แอร์ ร้านสุริยะออโต้แอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๑/๒๕๖๒     
           ๑๖ ต.ค.๖๑

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๑ วัสดุยานพาหนะ ๗,๘๐๐ ๗,๘๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านบุญยงค์การยาง ร้านบุญยงค์การยาง ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๘/๖๒          
         ๑๗ ต.ค.๖๑

๑๒ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๔ 
รายการ

๖๙,๘๕๐ ๖๙,๘๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๔/๖๒            
       ๑๗ ต.ค.๖๑

๑๓ วัสดุการเกษตร ๒๒,๕๐๐ ๒๒,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๔/๖๒            
       ๑๖ ต.ค.๖๑

๑๔ ครุภัณฑ์การเกษตร ๙,๕๐๐ ๙,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านวรภัณฑ์ ร้านวรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๓/๖๒          
         ๑๗ ต.ค.๖๑

๑๕ วัสดุการเกษตร ๒๙,๑๐๐ ๒๙,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๐/๖๒          
         ๑๖ ต.ค.๖๑

๑๖ วัสดุยานพาหนะ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพิทักษ์มอเตอร์ ร้านพิทักษ์มอเตอร์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๒๐/๖๒          
         ๑๘ ต.ค.๖๑

๑๗ วัสดุการเกษตร จ่านวน ๒ 
รายการ

๑๙,๑๐๐ ๑๙,๑๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๖/๖๒          
         ๑๗ ต.ค.๖๑

๑๘ วัสดุการเกษตร ๗,๕๐๐ ๗,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐.๑/๒๕๖๒  
              ๑๘ ต.ค.๖๑

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

ศปจ.สฎ๘/๖๒            
       ๑๖ ต.ค.๖๑

๑๘ ค่าซ่อมแซมและบ่ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพหนะ และ
ขนส่ง

๗,๕๖๖.๕๑ ๗,๕๖๖.๕๑ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จ่ากัด บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๒/๖๒         
          ๑๘ ต.ค.๖๑



แบบ สขร. ๑

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม ๒๕๖๑

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๙ วัสดุการเกษตร ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒/๒๕๖๒       
         ๑๐ ต.ค.๖๑

๒๐ ครุภัณฑ์การเกษตร ๘,๐๐๐ ๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๑/๖๒          
         ๑๗ ต.ค.๖๑

๒๑ ครุภัณฑ์การเกษตร ๘,๕๐๐ ๘,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ๑๒/๖๒          
         ๑๗ ต.ค.๖๑

๒๒ วัสดุการเกษตร ๖,๕๐๐ ๖,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายยง เฮ้งนุ้ย นายยง เฮ้งนุ้ย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๕.๒/๒๕๖๒  
             ๒๕ ต.ค.๖๑

๒๓ วัสดุก่อสร้าง จ่านวน ๔ 
รายการ

๒๔,๖๗๔ ๒๔,๖๗๔ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ่ากัด บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๖/๒๕๖๒     
          ๒๖ ต.ค.๖๑

๒๔ วัสดุการเกษตร ๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๓๓/๖๒         
          ๓๐ ต.ค.๖๑

๒๕ วัสดุก่อสร้าง จ่านวน ๖ 
รายการ

๑๓,๗๕๘ ๑๓,๗๕๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ่ากัด บริษัท วาตะศิลป์วิศวกรรม จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๓๕/๒๕๖๒     
          ๓๐ ต.ค.๖๑

๒๖ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๙,๖๐๐ ๙,๖๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ห้างหุ้นส่วนจ่ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๐๒๕๖๒      
        ๑๘ ต.ค.๖๑

๒๗ วัสดุการเกษตร ๒๐,๐๐๐ ๒๐,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๒๙/๒๕๖๒     
         ๓๐ ต.ค.๖๑

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

ศปจ.สฎ.๓๑/๒๕๖๒     
           ๓๐ ต.ค.๖๑


