
แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจาง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง (PO) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

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

1 จางทําความสะอาดอุปกรณ 77,000.00               เฉพาะเจาะจง นางบุญสง คงมั่น นางบุญสง คงมั่น 7,700 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.87/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน

 2563

2 จางตัดแตงตนไมภายในบริเวณศูนยฯ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายแยม พูลสวัสดิ์ นายแยม พูลสวัสดิ์ 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.86/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน

 2563

3 จางขับรถยนตและดูแลยานพาหนะ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมนัสเวทย สุนา นายมนัสเวทย สุนา 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.92/2563 ลงวันที่ 17 

เมษายน 2563

4 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 862 

ปข.

7,800.00                 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชมอเตอร รานวิรัชมอเตอร 7,800 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.85/2563 ลงวันที่ 9 เมษายน

 2563

5 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 863 

ปข.

13,000.00               เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 13,000

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.84/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน

 2563

6 จางกําจัดปลวก 13,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทประจวบเพสท

คอนโทรล

บริษัทประจวบเพสท

คอนโทรล 12,840 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.88/2563 ลงวันที่ 13 

เมษายน 2563

7 วัสดุการเกษตร 35,000.00               เฉพาะเจาะจง รานเนาวรัตนการเกษตร รานเนาวรัตนการเกษตร 

30,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.89/2563 ลงวันที่ 16 

เมษายน 2563

8 วัสดุการเกษตร 99,500.00               เฉพาะเจาะจง รานเนาวรัตนการเกษตร รานเนาวรัตนการเกษตร 

98,634 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.90/2563 ลงวันที่ 16 

เมษายน 2563

9 วัสดุการเกษตร 40,000.00               เฉพาะเจาะจง รานบีเอสเคซัพพลาย รานบีเอสเคซัพพลาย 37,200

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.91/2563 ลงวันที่ 17 

เมษายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจาง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง (PO) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

10 จางขับรถยนตและดูแลยานพาหนะ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมนัสเวทย สุนา นายมนัสเวทย สุนา 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.92/2563 ลงวันที่ 17 

เมษายน 2563

11 วัสดุการเกษตร 11,000.00               เฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย 10,350 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.93/2563 ลงวันที่ 28 

เมษายน 2563

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 27,500.00               เฉพาะเจาะจง นางสมนึก ยศวิปาน นางสมนึก ยศวิปาน 27,020 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.94/2563 ลงวันที่ 29 เมษยน

 2563

13 วัสดุยานพาหนะและขนสง 14,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเมืองทองสโตร บริษัทเมืองทองสโตร 

13,107.50 สตางค

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.95/2563 ลงวันที่ 29 

เมษายน 2563

14 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กท 1703

 ปข.

1,201.60                 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสสัน บริษัทสยามนิสสัน 1,201.60

 สตางค

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.33.1/2563 ลงวันที่ 1

เมษายน 2563

15 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 863 

ปข.

1,300.00                 เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 1,300 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.34/2563 ลงวันที่ 1 

เมษายน 2563

16 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน บท 2368

 ปข.

3,450.00                 เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 3,450 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.35/2563 ลงวันที่ 1 

เมษายน 2563

17 คาลําเลี้ยงลูกพันธุปลานวลจันทรทะเล 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

1,600 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.35.1/2563 ลงวันที่ 1 

เมษายน 2563

18 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 862 

ปข.

1,900.00                 เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 1,900 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.36/2563 ลงวันที่ 3 

เมษายน 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจาง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง (PO) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

19 วัสดุยานพาหนะและขนสง 320.00                   เฉพาะเจาะจง รานลอยนต รานลอยนต 320 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.37/2563 ลงวันที่ 3 

เมษายน 2563

20 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 863 

ปข.

700.00                   เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 700 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.38/2563 ลงวันที่ 7 

เมษายน 2563

21 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นก 2742

 ปข.

2,000.00                 เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 2,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.39/2563 ลงวันที่ 7 

เมษายน 2563

22 วัสดุยานพาหนะและขนสง 510.00                   เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 510 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.40/2563 ลงวันที่ 8 

เมษายน 2563

23 จางทําตรายาง 300.00                   เฉพาะเจาะจง รานเปเปอรเพรส รานเปเปอรเพลส 300 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.41/2563 ลงวันที่ 8 

เมษายน 2563

24 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 2,300.00                 เฉพาะเจาะจง รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส 

2,300 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.42/2563 ลงวันที่ 8 

เมษายน 2563

25 ทําปายไวนิล 160.00                   เฉพาะเจาะจง รานบ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย รานบ.ีเจ.มีเดียซัพพลาย 160

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.43/2563 ลงวันที่ 8 

เมษายน 2563

26 จางซอมเครื่องพิมพ ยี่หอ SAMSUNG 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส 

1,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.45/2563 ลงวันที่ 10 

เมษายน 2563

27 จางทํากรอบรูป 1,300.00                 เฉพาะเจาะจง รานศรีสงา รานศรีสงา 1,300 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.46/2563 ลงวันที่ 13 

เมษายน 2563



แบบ สขร. 1

ลําดับ

ที่
งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจาง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง (PO) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

28 วัสดุการเกษตร 3,820.00                 เฉพาะเจาะจง รานบุญเลิศการคา รานบุญเลิศการคา 3,820 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.47/2563 ลงวันที่ 17 

เมษายน 2563


	เม.ย.63

