
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 จางซอมแซมบานพักขาราชการ 30,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ นิลวงศ นายอนุสรณ นิลวงศ 30,000

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.164/2563 ลงวันที่ 24  

สิงหาคม 2563

2 จางตัดแตงตนไมภายในศูนยฯ 10,000.00               เฉพาะเจาะจง นายอนุสรณ นิลวงศ นายอนุสรณ นิลวงศ 10,000

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.165/2563 ลงวันที่ 24 

สิงหาคม 2563

3 จางตัดหญาภายในศูนยฯ 7,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายชาญยุทธ แสงดวงดาว นายชาญยุทธ แสงดวงดาว 

7,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.166/2563 ลงวันที่ 1 

กันยายน 2563

4 จางเชารถเพื่อนําเจาหนาที่เดินทางเก็บ

ขอมูล

8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.161/2563 ลงวันที่ 1 

กันยายน 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 16 

รายการ

45,000.00               เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัดแซค 

ซายน เอ็นจ

หางหุนสวนจํากัดแซค ซายน 

เอ็นจ 43,335 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.171/2563 ลงวันที่ 9 

กันยายน 2563

6 จางทําความสะอาดอาคารหนวย

ตรวจสอบฯ

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

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.168/2563 ลงวันที่ 3 

กันยายน 2563

7 จางตัดแตงตนไม 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายแยม พูลสวัสดิ์ นายแยม พูลสวัสดิ์ 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.169/2563 ลงวันที่ 3 

กันยายน 2563

8 จางขับรถยนต 9,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายมนัสเวทย สุนา นายมนัสเวทย สุนา 9,000 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.170/2563 ลงวันที่ 3 

กันยายน 2563

9 วัสดุการเกษตร (นอเพลียส) 45,000.00               เฉพาะเจาะจง รานน้ําเพ็ชรพาณิชย รานน้ําเพ็ชรพาณิชย 45,000

 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.172/2563 ลงวันที่ 9 

กันยายน 2563

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน กันยายน 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 กันยายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

10 เชารถเพื่อนําเจาหนาที่เดินทางเก็บขอมูล

ปลิงทะเล

8,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ นายประเสริฐศิลป เอมโอฐ 

8,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.173/2563 ลงวันที่ 28 

กันยายน 2563

11 คาเชาเรือ 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายเดน รักดี นายเดน รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.84/2563 ลงวันที่ 31 

สิงหาคม 2563

12 ซอมคอมพิวเตอร 01-031-02402-00 1,000.00                 เฉพาะเจาะจง รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส รานพริ้นแอนดคอมเซอรวิส 

1,000 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.85/2563 ลงวันที่ 8 

กันยายน 2563

13 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,900.00                 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอรออลคอรเปอ

เรชั่น จํากัด

บริษัทโอเวอรออลคอรเปอ

เรชั่น จํากัด 1,900 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.86/2563 ลงวันที่ 9 

กันยายน 2563

14 จางดูดสิ่งปฏิกูล 200.00                   เฉพาะเจาะจง นางสาวศิริพร จันทรชูกลิ่น นางสาวศิริพร จันทรชูกลิ่น 

200 บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.87/2563 ลงวันที่ 11 

กันยายน 2563

15 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 862 ปข. 1,400.00                 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชมอเตอร รานวิรัชมอเตอร 1,400 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.88/2563 ลงวันที่ 14 

กันยายน 2563

16 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 863 ปข. 1,200.00                 เฉพาะเจาะจง รานวิรัชมอเตอร รานวิรัชมอเตอร 1,200 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.89/2563 ลงวันที่ 14 

กันยายน 2563

17 ซอมรถยนต หมายเลขทะเบียน 862 ปข. 1,650.00                 เฉพาะเจาะจง รานประจวบศูนยลอ รานประจวบศูนยลอ 1,650 

บาท

1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.90/2563 ลงวันที่ 16 

กันยายน 2563

18 วัสดุยานพาหนะ 180.00                   เฉพาะเจาะจง รานลอยนต รานลอยนต 180 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.91/2563 ลงวันที่ 16 

กันยายน 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 กันยายน 2563

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงประจวบคีรีขันธ

วันที่ 30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

19 วัสดุยานพาหนะ 350.00                   เฉพาะเจาะจง ราน อ.อิเล็กทรอนิค ราน อ.อิเล็กทรอนิค 350 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.92/2563 ลงวันที่ 17 

กันยายน 2563

20 จางทําความสะอาดพรอมเติมน้ํายาปรับ

อากาศ เครื่องปรับอากาศ

1,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา เสริมสิน นายกฤษดา เสริมสิน 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.93/2563 ลงวันที่ 17 

กันยายน 2563

21 คาเชาเรือ 2,000.00                 เฉพาะเจาะจง นายเดน รักดี นายเดน รักดี 2,000 บาท 1. เสนอราคารายละเอียดถูกตอง        

2. เสนอราคาไมเกินวงเงินที่ประมาณไว

ปข.1.94/2563 ลงวันที่ 28 

กันยายน 2563


	ก.ย.63

