
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 7,700.00                 เฉพาะเจาะจง นางบุญสง คงมั่น นางบุญสง คงมั่น 7,700 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.97/2563 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563

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

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.96/2563 ลงวันที่ 8 

พฤษภาคม 2563

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

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.98/2563 ลงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 9,600.00                 เฉพาะเจาะจง รานโรงกลึงสองพี่นองการ

ชาง

รานโรงกลึงสองพี่นองการชาง

 9,600 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.99/2563 ลงวันที่ 22 

พฤษภาคม 2563

5 ซอมเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ RO 26,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีซีอารที จํากัด บริษัทเอสพีซีอารที จํากัด 

25,894 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.100/2563 ลงวันที่ 22 

พฤษภาคม 2563

6 จางตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องเพิ่ม

ปริมาณพันธุกรรม

23,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเอพเพนดอรป บริษัทเอพเพนดอรป 22,470

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.105/2563 ลงวันที่ 25 

พฤษภาคม 2563

7 จางตรวจสอบประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของตูปราศจากเชื้อ ยี่หอ MDH

11,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเมกกะฟล จํากัด บริษัทเมกกะฟล จํากัด 

10,700 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.101/2563 ลงวันที่ 22 

พฤษภาคม 2563

8 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 11,000.00               เฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย 8,600 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.106/2563 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2563

9 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 100,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทเยสซายน จํากัด บริษัทเยสซายน จํากัด 

95,925.50 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.107/2563 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

10 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 27,000.00               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด แซค 

ซายน เอ็นจ

หางหุนสวนจํากัด แซค ซายน

 เอ็นจ 20,141.10 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.108/2563 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2563

11 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นข.1061

 ปข.

12,000.00               เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 11,600

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.110/2563 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2563

12 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 862 

ปข.

12,000.00               เฉพาะเจาะจง รานอุดมออโตซัพพลาย รานอุดมออโตซัพพลาย 

11,400 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.109/2563 ลงวันที่ 26 

พฤษภาคม 2563

13 จางบรรจุน้ํายาดับเพลิง 21,000.00               เฉพาะเจาะจง รานกัญชพร เคมีภัณฑ รานกัญชพร เคมีภัณฑ 

20,250 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.111/2563 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2563

14 ซอมเครื่องปรับอากาศ 5,200.00                 เฉพาะเจาะจง รานมานะการชาง รานมานะการชาง 5,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.113/2563 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2563

15 วัสดุการเกษตร 6,000.00                 เฉพาะเจาะจง รานเมืองทองสโตร รานเมืองทองสโตร 5,307.20

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.112/2563 ลงวันที่ 28 

พฤษภาคม 2563

16 คาลําเลี้ยงลูกพันธุปลานวลจันทรทะเล 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

1,600 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.48/2563 ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม 2563

17 ซอมรถจักรยานยนต บ.2483 ปข. 180.00                   เฉพาะเจาะจง ราน ช.ชํานาญศิลป ราน ช.ชํานาญศิลป 180 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.48.1/2563 ลงวันที่ 1 

พฤษภาคม 2563

18 จางตรวจวิเคราะหสารตกคาง 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทหองปฏิบัติการกลาง บริษัทหองปฏิบัติการกลาง 

2,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.49/2563 ลงวันที่ 5 

พฤษภาคม 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 พฤษภาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

19 คาดูดสิ่งปฏิกูล 450.00                   เฉพาะเจาะจง โจบริการดูดสวม โจบริการดูดสวม 450 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.50/2563 ลงวันที่ 5 

พฤษภาคม 2563

20 จางเย็บซาแลนกรองแสง 3,600.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทรา คงศรี นางสาวจันทรา คงศรี 3,600

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.51/2563 ลงวันที่ 5 

พฤษภาคม 2563

21 วัสดุการเกษตร 4,500.00                 เฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย 4,500 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.52/2563 ลงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563

22 จางลําเลี้ยงลูกพันธุปลานวลจันทรทะเล 800.00                   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

800 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.53/2563 ลงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2563

22 ซอมรถยต กฉ 862 ปข. 1,100.00                 เฉพาะเจาะจง อูสําเนาการชาง อูสําเนาการชาง 1,050 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.54/2563 ลงวันที่ 18 

พฤษภาคม 2563


	พ.ค.63

