
แบบ สขร. 1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจ้าง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (PO) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

1 ซ่อมบอ่ คสล. หมายเลข 23-02-0115 100,000.00             เฉพาะเจาะจง นายพลพตั สุนทรานู นายพลพตั สุนทราน ู
100,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.148/2563 ลงวันที่ 4  
สิงหาคม 2563

2 จ้างท าความสะอาดอาคารตรวจสอบฯ 7,700.00                 เฉพาะเจาะจง นางบญุส่ง คงมัน่ นางบญุส่ง คงมัน่ 7,700 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.149/2563 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2563

3 จ้างตัดแต่งต้นไม้ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายแยม้ พลูสวัสด์ิ นายแยม้ พลูสวัสด์ิ 9,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.150/2563 ลงวันที่ 5 
สิงหาคม 2563

4 จ้างขับรถยนต์และดูแลยานพาหนะ 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมนสัเวทย ์สุนา นายมนสัเวทย ์สุนา 9,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.151/2563 ลงวันที่ 10 
สิงหาคม 2563

5 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศยีห่อ้ ENERGT 
หมายเลข 01-015-00022-001

16,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านมานะการช่าง ร้านมานะการช่าง 15,000 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.152/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563

6 จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟา้อาคารหนว่ย
ตรวจสอบฯ

24,000.00               เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา เสริมสิน นายกฤษดา เสริมสิน 23,500
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.153/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563

7 ซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กฉ 862 
ปข.

6,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ ร้านบญุธรรมเคร่ืองเยน็ 
5,750 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.154/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2563

8 หม้อนีง่ฆา่เชือ้ระบบไอน้ า ขนาด 400 ลิตร 90,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัแซค ซายน ์เอน็ บริษทัแซค ซายน ์เอน็ 
90,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.156/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

9 วัสดุคอมพวิเตอร์ 47,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านทโีฟร์เนต็ ร้านทโีฟร์เนต็ 46,400 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.159/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบคีรีขนัธ์

วันที่ 31  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจ้าง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (PO) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบคีรีขนัธ์

วันที่ 31  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563

10 วัสดุงานบา้นงานครัว 68,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์67,027 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.160/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

11 วัสดุงานบา้นงานครัว 11,000.00               เฉพาะเจาะจง ร้านอทุยัรัตน์ ร้านอทุยัรัตน ์10,766  บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.161/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

12 วัสดุส านกังาน 54,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเมกกะฟลิ จ ากดั ร้านอทุยัรัตน ์51,383 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.158/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

13 วัสดุการไฟฟา้และวิทยุ 10,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัเมืองทองสโตร์ บริษทัเมืองทองสโตร์ 
9,458.80 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.162/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2563

14 วัสดุการเกษตร 18,000.00               เฉพาะเจาะจง บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั

บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั 17,805 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.163/2563 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2563

15 จ้างเหมาล าเลียงปลานวลจันทร์ 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป ์เอมโอฐ 
2,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.71/2563 ลงวันที่ 24 
กรกฎาคม 2563

16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 450.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร ร้านเนาวรัตนก์ารเกษตร 420
 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.72/2563 ลงวันที่ 29 
กรกฎาคม 2563

17 จ้างตรวจวิเคราะหส์ารตกค้าง 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทัหอ้งปฏบิติัการกลาง 
สาขาสมุทรสาคร

บริษทัหอ้งปฏบิติัการกลาง 
สาขาสมุทรสาคร 2,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.73/2563 ลงวันที่ 4 
สิงหาคม 2563

18 จ้างซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
01-031-06500-00

4,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านทโีฟร์เนต็ ร้านทโีฟร์เนต็ 3,800 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.75/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 25863



แบบ สขร. 1

ล าดบั
ที่

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

(ปข) หรือจัดจ้าง (บาท) (ปข) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง (PO) โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน สิงหาคม 2563

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝ่ังประจวบคีรีขนัธ์

วันที่ 31  เดอืน สิงหาคม พ.ศ. 2563

19 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นข 
1061 ปข.

3,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทัโตโยต้าประจวบฯ บริษทัโตโยต้าประจวบฯ 
3,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.76/2563 ลงวันที่ 13 
สิงหาคม 2565

20 จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กฉ 
863 ปข.

3,500.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านชัชวาลย ์แบตเตอร่ี ร้านชัชวาลย ์แบตเตอร่ี 
3,200 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.77/2563 ลงวันที่ 14 
สิงหาคม 2566

21 วัสดุกอ่สร้าง 10 รายการ 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทัเมืองทองสโตร์ บริษทัเมืองทองสโตร์ 
2,349.72 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.78/2563 ลงวันที่ 20 
สิงหาคม 2567

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั

บริษทัโอเวอร์ออลคอร์เปอ
เรชัน่ จ ากดั 2,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.79/2563 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2568

23 จ้างถ่ายแบบแปลน 1 รายการ 350.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพยเ์ซอร์วิส ร้านรุ่งทรัพยเ์ซอร์วิส 330 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.80/2563 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2569

24 จ้างท าปา้ยไวนลิ 1 รายการ 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง ร้านประจวบท าปา้ย ร้านประจวบท าปา้ย 1,600 
บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.81/2563 ลงวันที่ 24 
สิงหาคม 2570

25 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย ์1 รายการ 3,000.00                 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากดัแซค 
ซายน ์เอน็จ์

หา้งหุ้นส่วนจ ากดัแซค ซายน ์
เอน็จ์ 2,675 บาท

1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.82/2563 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2571

26 วัสดุการไฟฟา้และวิทยุ 700.00                   เฉพาะเจาะจง ร้านกฤษดาภณัฑ์ ร้านกฤษดาภณัฑ์ 600 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.83/2563 ลงวันที่ 25 
สิงหาคม 2572

27 ค่าเช่าเรือ 2,500.00                 เฉพาะเจาะจง นายเด่น รักดี นายเด่น รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอยีดถูกต้อง        
2. เสนอราคาไม่เกนิวงเงินที่ประมาณไว้

ปข.1.84/2563 ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2573


