
แบบ สขร. ๑

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

จ้ำง

๑ วัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน ๒
 รำยกำร

๖,๑๔๐ ๖,๑๔๐ วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนซี เอส คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส ร้ำนซี เอส คอมพิวเทคแอนด์เซอร์วิส ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๓๐/๒๕๖๒        
   ๑ ส.ค.๖๒

๒ วัสดุวิทยำศำสตร์ ๑๐,๒๐๗.๘๐ ๑๐,๒๐๗.๘๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๒๘/๒๕๖๒        
   ๑ ส.ค.๖๒

๓ วัสดุกำรเกษตร ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๓๕/๒๕๖๒        
   ๗ ส.ค.๖๒

๔ วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๒ 
รำยกำร

๑๗,๗๐๐ ๑๗,๗๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๓๖/๒๕๖๒        
   ๗ ส.ค.๖๒

๕ วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๓ 
รำยกำร

๑๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๐/๒๕๖๒        
   ๑๔ ส.ค.๖๒

๖ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕,๑๘๘ ๕,๑๘๘ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์จังหวัด
 จ ำกัด

บริษัท สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์จังหวัด
 จ ำกัด

๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังน้ ำมันเลขท่ี ๒๐๐๑๓๑ 
  ๑๕ ส.ค ๖๒

๗ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๕,๔๘๖ ๕,๔๘๖ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์จังหวัด
 จ ำกัด

บริษัท สุรำษฎร์ธำนีจังหวัดพำณิชย์จังหวัด
 จ ำกัด

๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ใบส่ังน้ ำมันเลขท่ี ๒๐๐๑๓๔ 
  ๒๑ ส.ค ๖๒

๘ วัสดุกำรเกษตร ๑๙,๒๐๐ ๑๙,๒๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๒/๒๕๖๒        
   ๒๐ ส.ค.๖๒

๙ วัสดุวิทยำศำสตร์ ๑๐,๒๗๒ ๑๐,๒๗๒ วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๖/๒๕๖๒        
   ๒๑ ส.ค.๖๒

๑๐ วัสดุกำรเกษตร ๔๘,๕๐๐ ๔๘,๕๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๕/๒๕๖๒        
   ๒๑ ส.ค.๖๒

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๒ เดือนกันยำยน 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 สิงหำคม ๒๕๖๒

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๒ เดือนกันยำยน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๑ วัสดุกำรเกษตร ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๘/๒๕๖๒        
   ๒๑ ส.ค.๖๒

๑๒ วัสดุวิทยำศำสตร์ ๒๒,๙๓๐.๑๐ ๒๒,๙๓๐.๑๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ จ ำกัด ๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๔๙/๒๕๖๒        
   ๒๑ ส.ค.๖๒

๑๓ วัสดุกำรเกษตร จ ำนวน ๑๒
 รำยกำร

๑๖,๑๑๒.๐๐ ๑๖,๑๑๒.๐๐ วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.อำร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)

บริษัท พี.อำร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ ำกัด 
(ส ำนักงำนใหญ่)

๑.เสนอคุณสมบัติรำยละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอรำคำไม่เกินวงเงินงบประมำณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอรำคำต่ ำสุด

ศปจ.สฎ.๓๕๑/๒๕๖๒        
   ๒๗ ส.ค.๖๒


