
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 ซอมติดตั้งแทนเครื่องสูบน้ําทะเล 

03-022-00707-00

7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นางสาววรรณา กลมสม นางสาววรรณา กลมสม 

6,500 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.114/2563 ลงวันที่ 1 

มิถุนายน 2563

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

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.117/2563 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2563

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

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.118/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

4 จางตัดหญาภายในบริเวณศูนยฯ 7,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายอุดม ประทุมเทศ นายอุดม ประทุมเทศ 7,500 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.116/2563 ลงวันที่ 9 

มิถุนายน 2563

5 ซอมรถยนต บพ 2357 ปข. 12,000.00               เฉพาะเจาะจง รานอุดมออโตซัพพลาย รานอุดมออโตซัพพลาย 

11,400 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.115/2563 ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 2563

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

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.120/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

7 จางเหมาผลิตอาหารพอแมพันธุปลา

นวลจันทรทะเล

30,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทศาลายารอว แมทที

เรียล จํากัด

บริษัทศาลายารอว แมทที

เรียล จํากัด 27,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.121/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

8 ซอมกลองอินฟาเรด ยี่หอ FUJIKO 20,000.00               เฉพาะเจาะจง รานคอมพิวเตอร แอท โฮม รานคอมพิวเตอร แอท โฮม 

18,900 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.126/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

9 ซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ

 01-015-0045800

5,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา เสริมสิน นายกฤษดา เสริมสิน 5,400 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.123/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

10 จางเหมาทําสะพานไมในบอดินเลี้ยง

ปลิงทะเล

50,000.00               เฉพาะเจาะจง นางสุนันท ทองคํา นางสุนันท ทองคํา 50,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.124/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

11 จางเหมารถยนตพาเจาหนาที่เดินทางไป

เก็บขอมูล

10,600.00               เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

10,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.122/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

12 วัสดุการเกษตร 84,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเมืองทองสโตร จํากัด บริษัทเมืองทองสโตร จํากัด 

83,574.11 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.125/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2563

13 ซอมเกาอี้สํานักงาน 12,000.00               เฉพาะเจาะจง รานไทยสงวน รานไทยสงวน 11,830 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.129/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

14 ซอมเครื่องคอมพิวเตอร 

01-031-00532-00

8,500.00                 เฉพาะเจาะจง รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส 

8,320 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.120/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

15 ซอมระบบไฟฟาลัดวงจรและเปลี่ยน

หลอดไฟหองประชุม

15,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา เสริมสิน นายกฤษดา เสริมสิน 14,800

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.127/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

16 จางตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องชั่ง

ไฟฟาทศนิยม 4 ตําแหนง

21,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเมทเลอร-โทเลโต 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัทเมทเลอร-โทเลโต 

(ประเทศไทย) จํากัด 20,437

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.131/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

18 ตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องวัดดูดกลืน

แสง

16,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทพาราไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัทพาราไซแอนติฟค 

จํากัด 15,515 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.130/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

19 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 190,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทไอซายแอนด 

เทคโนโลยี จํากัด

บริษัทไอซายแอนด 

เทคโนโลยี จํากัด 184,574 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.132/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 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 มิถุนายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

20 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพีไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัทเอสเอ็นพีไซแอนติฟค 

จํากัด 78,409.60 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.134/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 110,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทเยส ซายน จํากัด บริษัทเยส ซายน จํากัด 

106,786 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.135/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

22 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร 100,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัทกิบไทย จํากัด บริษัทกิบไทย จํากัด 

96,740.84 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.133/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

23 จางตรวจสารตกคาง 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทหองปฏิบัติการกลาง บริษัทหองปฏิบัติการกลาง 

1,819 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.56/2563 ลงวันที่ 4 

มิถุนายน 2563

24 คาจางเหมลําเลียงลูกปลานวลจันทรทะเล 4,900.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

4,800 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.57/2563 ลงวันที่ 4 

มิถุนายน 2563

25 วัสดุการเกษตร 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทจํารัสพลาสติก จํากัด บริษัทจํารัสพลาสติก จํากัด 

1,590 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.58/2563 ลงวันที่ 4 

มิถุนายน 2563

26 วัสดุการเกษตร 1,600.00                 เฉพาะเจาะจง รานบุญนําพา รานบุญนําพา 1,500 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.59/2563 ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 2563

27 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน บพ 2357

 ปข.

2,700.00                 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชมอเตอร รานวิรัชมอเตอร 2,650 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.60/2563 ลงวันที่ 8 

มิถุนายน 2563

28 คาเชาเรือ 2,100.00                 เฉพาะเจาะจง นายเดน รักดี นายเดน รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.61/2563 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 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 มิถุนายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

29 ซอมตูเย็น 09-001-00519-00 2,200.00                 เฉพาะเจาะจง รานบุญธรรมเครื่องเย็น รานบุญธรรมเครื่องเย็น 

2,160 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.62/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

30 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน กฉ 863 

ปข.

1,100.00                 เฉพาะเจาะจง รานบุญธรรมเครื่องเย็น รานบุญธรรมเครื่องเย็น 

1,020 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.63/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

31 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน นข 1061

 ปข.

3,900.00                 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชมอเตอร รานวิรัชมอเตอร 3,800 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.64/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563

32 ขนสงลูกหอยตะโกรม 500.00                   เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

400 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.65/2563 ลงวันที่ 25 

มิถุนายน 2563
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