
แบบ สขร. 1

  วันที่  29 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2565  

 วงเงิน เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

(ราคากลาง) โดยสังเขป

                           สรุปผลการด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม   ประจ าปีงบประมาณ 2565
                          ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 



แบบ สขร. 1

  วันที่  30 เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2565  
 วงเงิน เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,875 5,875 เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั่น จ ำกัดรำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-18/6
2 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 5,380 5,380 เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ืองเจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ืองรำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-19/6
3 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 6,900 6,900 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก  จ ำกัด บริษัท ไอดัก  จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-20/6
4 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 18,432 18,432 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ซัสโก้  จ ำกัด บริษัท  ซัสโก้  จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-21/6
5 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 24,000       24,000    เฉพำะเจำะจง เนำวรันต์กำรเกษตร โดยนำงเนำวรัตน์ น้อยห่วงเนำวรันต์กำรเกษตร โดยนำงเนำวรัตน์ น้อยห่วงรำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-22/6
6 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 26,860       26,860    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด บริษัท ซัสโก้ จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-22/6

                           สรุปผลการด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  เมษายน   ประจ าปีงบประมาณ 2565
                          ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 



แบบ สขร. 1

  วันที่  30 เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  
 วงเงิน เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง งบประมาณ ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา คัดเลือก หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 59,800 59,800 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด บริษัท ไอดัก จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-24/6
2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,350 16,350 เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ เจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-25/6

โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ือง โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ือง
3 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 18,252 18,252 เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้  จ ำกัด บริษัท ซัสโก้  จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-26/6
4 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 19,164 19,164 เฉพำะเจำะจง บริษัท  ท่ำยำงกำรก่อสร้ำง  จ ำกัด บริษัท  ท่ำยำงกำรก่อสร้ำง  จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-27/6
5 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 9,035         9,035      เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-28/6
6 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 22,611       22,611    เฉพำะเจำะจง บริษัท ท่ำยำงกำรก่อสร้ำง จ ำกัด บริษัท ท่ำยำงกำรก่อสร้ำง จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-29/6
7 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 27,800       27,800    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซัสโก้  จ ำกัด บริษัท ซัสโก้  จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-30/6
8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 13,800       13,800    เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-31/6
9 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 18,855       18,855    เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออล จ ำกัด บริษัท โอเวอร์ออล จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-32/6

10 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 11,750       11,750    เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำเพ็ชรพำณิชย์ ร้ำนน้ ำเพ็ชรพำณิชย์ รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-33/6
โดยนำงสำวน้ ำเพ็ชร  กวำงแก้ว โดยนำงสำวน้ ำเพ็ชร  กวำงแก้ว

11 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 15,625       15,625    เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-34/6
12 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 9,105         9,105      เฉพำะเจำะจง เจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ เจริญทรัพย์ศึกษำภัณฑ์ รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-35/6

โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ือง โดยนำยวิโรจน์  แซ่เต้ือง
13 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 39,250       39,250    เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-36/6

14 จ้ำงซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์รำชกำร 15,625       15,625    เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด บริษัท สยำมออโตเซ็นต์เตอร์ จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ศพจ.นศ01/65-37/6

                          ชื่อหน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดนครศรีธรรมราช 
                           สรุปผลการด าเนินการการจัดซ้ือจัดจ้าง ในรอบเดือน  พฤษภาคม   ประจ าปีงบประมาณ 2565


