
แบบ สขร. 1

ล าดบั
ที่ 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 วสัดุคอมพวิเตอร์ 21,100.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทโีฟร์เนต็ ร้านทโีฟร์เนต็ 20,920 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.49/2563 ลงวนัที ่7 มกราคม
 2563

2 จา้งท าความสะอาดเคร่ืองมอือปุกรณ์
หนว่ยตรวจสอบ

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

ปข.50/2563 ลงวนัที ่7 มกราคม
 2563

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

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.51/2563 ลงวนัที ่7 มกราคม
 2563

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

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.52/2563 ลงวนัที ่7 มกราคม
 2563

5 จา้งขบัรถยนต์และดูแลยานพาหนะ 8,000.00                เฉพาะเจาะจง นายภาณุวฒัน ์เส่ียงใหญ่ นายภาณุวฒัน ์เส่ียงใหญ่ 
8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.50.1/2563 ลงวนัที ่2 
มกราคม 2563

6 วสัดุการเกษตร 23,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านกติติซัพพลาย ร้านกติติซัพพลาย 21,755 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.56/2563 ลงวนัที ่13 
มกราคม 2563

7 วสัดุการเกษตร 32,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเมอืงทองสโตร์ บริษทัเมอืงทองสโตร์ 
30,548.50 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.62/2563 ลงวนัที ่21 
มกราคม 2563

8 วสัดุการเกษตร 15,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัจงรักษ ์เอน็เตอร์
ไพรส์ จ ากดั

บริษทัจงรักษ ์เอน็เตอร์ไพรส์
 จ ากดั 12,904.20 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.59/2563 ลงวนัที ่21 
มกราคม 2563

9 วสัดุการเกษตร 20,000.00               เฉพาะเจาะจง นายส าราญ ระเด่น นายส าราญ ระเด่น 15,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.55/2563 ลงวนัที ่13 
มกราคม 2563

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563
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(ปข) หรอืจดัจา้ง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจา้ง (PO) โดยสรปุ หรอืขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

แบบสรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน มกราคม 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสตัวน้์ าชายฝ่ังประจวบคีรขีนัธ์

วนัที ่31 เดอืน มกราคม พ.ศ. 2563

10 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นก 2742
 ปข.

9,000.00                เฉพาะเจาะจง ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ 
8,600 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.57/2563 ลงวนัที ่13 
มกราคม 2563

11 วสัดุการเกษตร 10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทับเีอสเคซัพพลาย บริษทั บ ีเอส เค ซัพพลาย 
9,350 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.61/2563 ลงวนัที ่21 
มกราคม 2563

12 วสัดุการเกษตร 60,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทั ชยับรูณ์ บราเดอร์ส
 จ ากดั

บริษทั ชยับรูณ์ บราเดอร์ส 
จ ากดั 51,413.50 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.60/2563 ลงวนัที ่21 
มกราคม 2563

13 ซ่อมตู้อบไฟฟา้ 5,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั เมกะฟลิ จ ากดั บริษทั เมกะฟลิ จ ากดั 5,885
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.58/2563 ลงวนัที ่21 
มกราคม 2563

14 จา้งซ่อมแซมบอ่บ าบดัน้ าเสียตกตะกอน 
คสล.

100,000.00             เฉพาะเจาะจง นายมณู เกดิลาภ นายมณู เกดิลาภ 100,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.63/2563 ลงวนัที ่24 
มกราคม 2563

15 จา้งตรวจวเิคราะหส์ารตกค้าง 1,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง
 (ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั 1,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.22/2563 ลงวนัที ่7 
มกราคม 2563

16 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,500.00                เฉพาะเจาะจง ร้านรวมชยัเพชรบรีุ ร้านรวมชยัเพชรบรีุ 
2,396.80 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.23/2563 ลงวนัที ่7 
มกราคม 2563

17 จา้งดูดส่ิงปฏกิลู 700.00                   เฉพาะเจาะจง โจบ้ริการดูดส้วม โจบ้ริการดูดส้วม 700 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถกูต้อง        
2. เสนอราคาไมเ่กนิวงเงินทีป่ระมาณไว้

ปข.1.24/2563 ลงวนัที ่7 
มกราคม 2563


