
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 ซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน กฉ 862 

ปข.

19,000.00               เฉพาะเจาะจง นายสมมิตร โสมออน นายสมมิตร โสมออน 18,000

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.139/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

2 จางเหมาขับรถยนต 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมนัสเวทย สุนา นายมนัสเวทย สุนา 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.138/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

3 จางตรวจสอบเครื่องเพิ่มปริมาณสาร

พันธุกรรม

18,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทอนาไลติค เฮมา บริษัทอนาไลติค เฮมา 

17,120 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.140/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

4 จางตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่อง

วิทยาศาสตร

33,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเพนทา แคลลิเบรชั่น

 จํากัด

บริษัทเพนทา แคลลิเบรชั่น 

จํากัด 32,742 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.141/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

5 ซอมตูควบคุมอุณหภูมิยี่หอ Termaks 20,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเพนทา แคลลิเบรชั่น

 จํากัด

บริษัทเพนทา แคลลิเบรชั่น 

จํากัด 19,260 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.142/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

6 ซอมเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ ระบบ RO 31,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสพีซี อารพี บริษัทเอสพีซี อารพี 30,495 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.143/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

7 ซอมเครื่องดันน้ําทะเล 15,000.00               เฉพาะเจาะจง นายเกรียงศักดิ์ แสงเดช นายเกรียงศักดิ์ แสงเดช 

14,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.144/2563 ลงวันที่ 29 

กรกฎาคม 2563

8 จางตัดหญาสนามสวนขอยและสวนปา 

พื้นที่ประมาณ 10 ไร

8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ นิลวงศ นายอนุสรณ นิลวงศ 7,500 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.145/2563 ลงวันที่ 30 

กรกฎาคม 2563

9 วัสดุการเกษตร 48,000.00               เฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย 47,100 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.146/2563 ลงวันที่ 30 

กรกฎาคม 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

10 วัสดุการเกษตร 18,000.00               เฉพาะเจาะจง รานเนาวรัตนการเกษตร รานเนาวรัตนการเกษตร 

18,700 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.147/2563 ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2563

11 จางยายอินเตอรเน็ต 1,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จํากัด บริษัท ทีโอที จํากัด 1,605 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.65.1/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

12 ตรวจสอบประสิทธิภาพตูดูดควัน 2,700.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทเมกกะฟล จํากัด บริษัทเมกกะฟล จํากัด 2,675

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.65.2/2563 ลงวันที่ 2 

กรกฎาคม 2563

13 จางดูดสิ่งปฏิกูล 200.00                   เฉพาะเจาะจง โจบริการดูดสวม โจบริการดูดสวม 200 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.66/2563 ลงวันที่ 19 

กรกฎาคม 2563

14 จางดูดสิ่งปฏิกูล 3,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายวัชรา หาญกลา นายวัชรา หาญกลา 3,500 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.67/2563 ลงวันที่ 13 

กรกฎาคม 2563

15 จางทําตรายาง 300.00                   เฉพาะเจาะจง รานเปเปอร เพรส รานเปเปอร เพรส 290 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.68/2563 ลงวันที่ 13 

กรกฎาคม 2563

16 ซอมรถยนตจักรยานยนต บ 2483 ปข. 150.00                   เฉพาะเจาะจง รานแชมปอะไหล รานแชมปอะไหล 120 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.69/2563 ลงวันที่ 16 

กรกฎาคม 2563

17 จางเหมาลําเลียงหอยตะโกรม 400.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริรัตน คุมครอง นางสาวศิริรัตน คุมครอง 400

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.70/2563 ลงวันที่ 22 

กรกฎาคม 2563


	ก.ค.63

