
แบบ สขร. ๑

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

จ้ำง

๑ จ้างงาน จ านวน ๑ งาน ๗,๔๗๐ ๗,๔๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์บางใหญ่ เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์บางใหญ่ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๑๗.๑/๒๕๖๒     
      ๑ เม.ย.๖๒

๒ วัสดุส านักงาน จ านวน ๑๕ 
รายการ

๑๑,๓๐๐ ๑๑,๓๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ร้านเทียนโชคเซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๗๘.๑/๒๕๖๒     
      ๙ เม.ย.๖๒

๓ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

๓๔,๑๕๐ ๓๔,๑๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๘๑/๒๕๖๒        
   ๑๗ เม.ย.๖๒

๔ วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒ 
รายการ

๕,๑๑๐ ๕,๑๑๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ ากัด บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๘๕/๒๕๖๒        
   ๑๙ เม.ย.๖๒

๕ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน ๔
 รายการ

๑๓,๔๖๐ ๑๓,๔๖๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านซี.เอส.คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส ร้านซี.เอส.คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๘๓/๒๕๖๒        
   ๑๘ เม.ย.๖๒

๖ ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา
ครุภัณฑ์ยานพหนะและ
ขนส่ง

๘,๒๖๓.๐๘ ๘,๒๖๓.๐๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จ ากัด บริษัท โตโยต้าสุราษฎร์ธานี จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๑๖/๒๕๖๒        
   ๒๕ เม.ย.๖๒

๗ วัสดุการเกษตร ๗,๐๐๐ ๗,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๙๒/๒๕๖๒        
   ๒๕ เม.ย.๖๒

๘ วัสดุการเกษตร ๔๘,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๘๖/๒๕๖๒        
   ๒๓ เม.ย.๖๒

๙ วัสดุการเกษตร จ านวน ๒ 
รายการ

๖,๑๒๐ ๖,๑๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๙๑/๒๕๖๒        
   ๒๕ เม.ย.๖๒

๑๐ วัสดุการเกษตร ๓๘,๐๐๐ ๓๘,๐๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.๑๘๙/๒๕๖๒        
   ๒๕ เม.ย.๖๒

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน พฤษภำคม 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 เมษำยน ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๖,๑๐๖ ๖,๑๐๖ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์จังหวัด
 จ ากัด

๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ใบส่ังน้ ามันเลขท่ี ๒๐๐๑๐๗
 ๒๙ เม.ย. ๖๒

๑๒ จ้างงาน จ านวน ๑ งาน ๕,๔๕๐ ๕,๔๕๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่ าสุด

ศปจ.สฎ.จ.๑๔.๑/๒๕๖๒     
      ๑๘ เม.ย.๖๒


