
แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7) (PO)  (8)  (9)  (10) (po)

1 จา้งท าความสะอาดอปุกรณ์ 7,700.00                เฉพาะเจาะจง นางบญุส่ง คงมัน่ นางบญุส่ง คงมัน่ 7,700 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.27/2563 ลงวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2562

2 จา้งตัดแต่งต้นไมภ้ายในศูนยฯ์ 9,000.00                เฉพาะเจาะจง นายแยม้ พลูสวสัด์ิ นายแยม้ พลูสวสัด์ิ 9,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.28/2563 ลงวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2562

3 จา้งตัดหญ้าภานในศูนยฯ์ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอาภากร พลายงาม นายอาภากร พลายงาม 
8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.29/2563 ลงวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2562

4 วสัดุการเกษตร 12,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร 
12,385 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.26/2563 ลงวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2562

5 จา้งเปล่ียนถา่ยน้ าลูกหอยสองฝา 8,500.00                เฉพาะเจาะจง นายสุธา สราค า นายสุธา สราค า 8,500 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.31/2563 ลงวนัที ่13 
พฤศจกิายน 2562

6 ซ่อมแซมบา้นพกัคนงาน 100,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมน ูเกดิลาภ นายมน ูเกดิลาภ 100,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.32/2563 ลงวนัที ่13 
พฤศจกิายน 2562

9 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน บท 2368
 ประจวบฯ

300.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบศูนยล้์อ ร้านประจวบศูนยล้์อ 300 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.8/2563 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2562

10 วสัดุการไฟฟา้ 2,375.40                เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั 
2,375.40 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.9/2563 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2562

วสัดุการไฟฟา้ 1,583.60                เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั 
1,583.60 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.9/2563 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562



แบบ สขร. 1

ล าดั
บที่ งานทีจ่ดัซ้ือหรอืจดัจา้ง วงเงนิทีจ่ดัซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรอืจา้ง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลอืกและราคา เหตผุลทีคั่ดเลอืก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน พฤศจกิายน 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่30 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2562

วสัดุการไฟฟา้ 3,959.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั บริษทั เมอืงทองสโตร์ จ ากดั 
3,959 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.9/2563 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2562

11 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ปข 862 
ประจวบฯ

700.00                   เฉพาะเจาะจง อูส่ าเนาการชา่ง อูส่ าเนาการชา่ง 700 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.10/2563 ลงวนัที ่14 
พฤศจกิายน 2562

14 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน ปข 863 
ประจวบฯ

1,400.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ ร้านบญุธรรมเครืองเยน็ 
1,400 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.11/2563 ลงวนัที ่20 
พฤศจกิายน 2562

15 วสัดุเชือ้เพลิง 1,600.00                เฉพาะเจาะจง นางสมนกึ ยศวปิาน นางสมนกึ ยศวปิาน 1,600 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1/12/2563 ลงวนัที ่22 
พฤศจกิายน 2562

16 วสัดุการเกษตร 3,600.00                เฉพาะเจาะจง นายกติติศรณ์ หมกูลึง นายกติติศรณ์ หมกูลึง 3,600
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.12.1/2563 ลงวนัที ่28 
พฤศจกิายน 2562


