
แบบ สขร. ๑

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

จ้ำง

๑ วัสดุการเกษตร ๓๙,๒๕๐.๐๐ ๓๙,๒๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๒๔/๒๕๖๓        
       ๓ มี.ค.๖๓

๒ วัสดุการเกษตร ๒๔,๒๕๐.๐๐ ๒๔,๒๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๒๘/๒๕๖๓        
        ๕ มี.ค.๖๓

๓ วัสดุการเกษตร ๙,๖๐๐.๐๒ ๙,๖๐๐.๐๒ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อวนเอเซีย บริษัท อวนเอเซีย ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๓๔/๒๕๖๓        
        ๑๖ มี.ค.๖๓

๔ วัสดุการเกษตร ๒๖,๑๐๐.๐๐ ๒๖,๑๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๓๓/๒๕๖๓        
        ๑๖ มี.ค.๖๓

๕ วัสดุการเกษตร ๑๔,๔๐๐.๐๐ ๑๔,๔๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๑/๒๕๖๓        
       ๒๐ มี.ค.๖๓

๖ วัสดุการเกษตร ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง นายสมบัติ ศรีสมบัติ นายสมบัติ ศรีสมบัติ ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๖/๒๕๖๓        
       ๒๔ มี.ค.๖๓

๗ วัสดุการเกษตร ๙,๔๕๕.๐๐ ๙,๔๕๕.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.อาร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ่ากัด บริษัท พี.อาร์.ที. วิเตอร์ไพพ์ จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๗/๒๕๖๓        
        ๒๔ มี.ค.๖๓

๘ วัสดุการเกษตร ๖,๘๕๐.๐๐ ๖,๘๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุราษฎร์แลป หจก.สุราษฎร์แลป ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๔/๒๕๖๓        
        ๒๔ มี.ค.๖๓

๙ วัสดุการเกษตร ๒๔,๔๕๐.๐๐ ๒๔,๔๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง อ้ึง ฮง ฮวด อ้ึง ฮง ฮวด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๒.๒/๒๕๖๓     
           ๒๑ มี.ค.๖๓

๑๑ วัสดุการเกษตร ๒๔,๒๕๐.๐๐ ๒๔,๒๕๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๔๙/๒๕๖๓        
       ๒๔ มี.ค.๖๓

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 



แบบ สขร. ๑

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

จ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม ๒๕๖๓

ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๕ (สุรำษฎร์ธำนี)

วันท่ี ๑ เดือน เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๑๒ วัสดุการเกษตร ๑๑,๕๐๐.๐๐ ๑๑,๕๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๕๑/๒๕๖๓        
       ๒๖ มี.ค.๖๓

๑๓ วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ๗,๕๔๘.๒๘ ๗,๕๔๘.๒๘ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ่ากัด บริษัท สุราษฎร์ธานีจังหวัดพาณิชย์ จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ใบส่ังน่้ามันเลขท่ี
๒๐๐๑๘๖--๒๐๐๑๙๐        
        ๑ถึง๒๖ มี.ค. ๖๓

๑๔ วัสดุการเกษตร ๙,๘๕๔.๗๐ ๙,๘๕๔.๗๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ่ากัด บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๕๗/๒๕๖๓        
       ๒๗ มี.ค.๖๓

๑๕ วัสดุการเกษตร ๖,๗๑๘.๐๐ ๖,๗๑๘.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ่ากัด บริษัท สัญญาค้าวัสดุ (1997) จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๖๐/๒๕๖๓        
       ๓๑ มี.ค.๖๓

๑๖ วัสดุวิทยาศาสตร์ ๗,๘๐๐.๐๐ ๗,๘๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ่ากัด บริษัท ไอดัก จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๖๑/๒๕๖๓        
       ๓๑ มี.ค.๖๓

๑๗ วัสดุการเกษตร ๔,๒๐๐.๐๐ ๔,๒๐๐.๐๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ่ากัด ๑.เสนอคุณสมบัติรายละเอียดถูกต้อง       
๒.เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีต้ังไว้
 ๓.เสนอราคาต่่าสุด

ศปจ.สฎ.๑๖๓/๒๕๖๓        
       ๓๑ มี.ค.๖๓


