
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 จา้งบริการพนกังานรักษาความปลอดภยั 89,880.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัรักษาความ
ปลอดภยัประจวบโปร

เซอร์วสิ

บริษทัรักษาความปลอดภยั
ประจวบโปรเซอร์วสิ 89,880

 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1/2563 ลงวนัที ่1 ตุลาคม 
2562

2 ค่าเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 12,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านโรสเซอร์วสิ ร้านโรสเซอร์วสิ 12,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปช.2/2563 ลงวนัที ่1 ตุลาคม 
2562

3 ค่าจา้งเหมาบริการปกัเสากระชงัพร้อม
ติดต้ังกระชงั

100,000.00             เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ระเด่น นายส าราญ ระเด่น 100,000
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.4/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

4 ค่าล าเลียงพอ่แมพ่นัธุป์ลิงทะเล 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ 
10,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.3/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

5 จา้งดูแลบอ่เล้ียงหอยมอืเสือ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเสนห่ ์ชนะภยั นายเสนห่ ์ชนะภยั 8,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.5/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

6 จา้งตรวจวเิคราะหโ์รค EMS 13,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสิน ีพว่งพวง นางสาวอรสิน ีพว่งพวง 
13,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.6/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

7 จา้งตรวจวเิคราะหโ์รค EMS 13,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ วงศ์
เครือศร

นางสาวกนกวรรณ วงศ์เครือ
ศร 13,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.7/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

8 จา้งตรวจวเิคราะหโ์รคไวรัสในสัตวน์้ า
ชายฝ่ัง

13,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสาวเฉลิมขวญั สุวรรณ
กระจา่ง

นางสาวเฉลิมขวญั สุวรรณ
กระจา่ง 13,500 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.8/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

9 จา้งดูแลพอ่แมพ่นัธุแ์ละอนบุาลลูกหอย
ทะเลฝาเดียว

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

ปข.9/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน ตลุาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม 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 ตลุาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

10 จา้งชว่ยอนบุาลลูกหอยทะเล 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสาวจนัทรา คงศรี นางสาวจนัทรา คงศรี 8,000
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.10/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

11 จา้งตัดแต่งต้นไมภ้ายในสนามหญ้า
บริเวณศูนยฯ์

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

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.11/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

12 จา้งตัดหญ้าและดุแลต้นไมภ้ายในศูนยฯ์ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายอาภากร พลายงาม นายอาภากร พลายงาม 
8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.12/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

13 จา้งท าความสะอาดและอปุกรณ์ภายใน
หอ้งปฏบิติัการ

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

ปข.13/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม 
2562

14 จา้งขบัรถยนต์และดูแลยานพาหนะ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายมนสัเวทย ์สุนา นายมนสัเวทย ์สุนา 8,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.14/2563 ลงวนัที ่11 ตุลาคม
 2562

15 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 25,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสมนกึ ยศวปิาน นางสมนกึ ยศวปิาน 20,000
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.15/2563 ลงวนัที ่16 ตุลาคม
 2562

16 วสัดุการเกษตร 80,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร 
76,125 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.16/2563 ลงวนัที ่21 ตุลาคม
 2562

17 วสัดุวทิยาศาสตร์ 20,000.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค 
ซายน ์เอน็จ์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค ซายน ์
เอจ็ 19,581 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.17/2563 ลงวนัที ่21 ตุลาคม
 2562

18 วสัดุการเกษตร 5,500.00                เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค 
ซายน ์เอน็จ์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค ซายน ์
เอน็จ ์5,136 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.19/2563 ลงวนัที ่21 ตุลาคม
 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 ตลุาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

24 วสัดุการเกษตร 8,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษทัมารีน ลีดเดอร์ จ ากดั บริษทัมารีน ลีดเดอร์ จ ากดั 
6,430 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.24/2563 ลงวนัที ่4 
พฤศจกิายน 2562

19 จา้งซ่อมสายเชือ่มต่ออนิเตอร์เนต็ 5,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทัทโีฟร์ เนต็ บริษทัทโีฟร์ เนต็ 5,800 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.21/2563 ลงวนัที ่30 ตุลาคม
 2562

20 จา้งล าเลียงพอ่แมพ่นัธุป์ลิงทะเล 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ 
10,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.18/2563 ลงวนัที ่25 ตุลาคม
 2562

21 จา้งพมิพห์นงัสือก ากบัการจ าหนา่ยลูก
พนัธุสั์ตวน์้ า

24,500.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัร็อค เนต็ บริษทัร๊อค เนต็ 24,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.22/2563 ลงวนัที ่30 ตุลาคม
 2562

22 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน บท 2368
 ประจวบฯ

12,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั จ.เจริญมอเตอร์
เซลส์ จ ากดั

บริษทั จ.เจริญมอเตอร์เซลส์ 
จ ากดั 11,700.45 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.23/2563 ลงวนัที ่31 ตุลาคม
 2562

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ 40,000.00               เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค 
ซายน ์เอน็จ์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแซค ซายน ์
เอน็จ ์35,149.50 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.30/2563 ลงวนัที ่13 
พฤศจกิายน 2562

24 ค่าเชา่เรือ 2,000.00                เฉพาะเจาะจง นายเด่น รักดี นายเด่น รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.1/2563 ลงวนัที ่3 ตุลาคม
 2562

25 จา้งส่งตัวอยา่งปลิง 1,000.00                เฉพาะเจาะจง นางสุนนัท ์ทองค า นางสุนนัท ์ทองค า 1,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.2/2563 ลงวนัที ่18 
ตุลาคม 2562

26 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กท 1703
 ประจวบฯ

1,790.11                เฉพาะเจาะจง บริษทัสยามนสิสัน ประจวบ บริษทัสยามนสิสัน ประจวบ 
1,790.11 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.3/2563 ลงวนัที ่22 
ตุลาคม 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 ตลุาคม 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน ตลุาคม พ.ศ. 2562

27 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ 862 
ประจวบฯ

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

ปข.1.4/2563 ลงวนัที ่31 
ตุลาคม 2562

28 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กฉ 862 
ประจวบฯ

2,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านวรัิชมอเตอร์ ร้านวรัิชมอเตอร์ 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.5/2563 ลงวนัที ่31 
ตุลาคม 2562

29 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,027.20                เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชยัเพชรบรีุ ร้านรวมชยัเพชรบรีุ 
1,027.20 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.6/2563 ลงวนัที ่31 
ตุลาคม 2562

30 วสัดุการเกษตร 2,035.00                เฉพาะเจาะจง บริษทัเมอืงทองสโตร์ จ ากดั บริษทัเมอืงทองสโตร์ จ ากดั 
2,035 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.7/2563 ลงวนัที ่31 
ตุลาคม 2562


