
ล าดับที่ หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ 
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ 

(บาท)
ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคาที่เสนอ 
(บาท)

เหตุผลที่คัดเลือก

1 ศพจ.อา่งทอง 27 ก.พ 60  - ฟอร์มลูล่าสปีด ราคาขวดละ 480 บาท จ านวน 12 ขวด 480 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 480 บริษัทไอดักจ ากดั 480
 - วิตามนิซี ราคากโิลกรัมละ 200 บาท จ านวน 2 กโิลกรัม 200 200 200

2 ศพจ.อา่งทอง 27 ก.พ 60 ไขไ่รน้ าเค็ม ราคาโหลละ 17,000 บาท จ านวน 1 โหล 17,000 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 17,000 บริษัทไอดักจ ากดั 17,000
3 ศพจ.อา่งทอง 1 ม.ีค 60  - ถงุพลาสติก 20x30 ซีลคู่ ราคากโิลกรัมละ 71 บาท จ านวน 100 กโิลกรัม 71 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 71 บริษัทไอดักจ ากดั 71

 - ถงุพลาสติก 20x30 ซีลโค้ง ราคากโิลกรัมละ 71 บาท จ านวน 100 กโิลกรัม 75 75 75
4 ศพจ.อา่งทอง 1 ม.ีค 60 อาหารกุง้วัยล่ะออ่น เบอร์ 0 ราคากระสอบละ 508 บาท จ านวน 30 กระสอบ 508 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 508 บริษัทไอดักจ ากดั 508
5 ศพจ.อา่งทอง 14 ม.ีค 60  - จา้งเหมาบริการอดัสายไฮโดลิค JS ราคาหวัละ 140 บาท จ านวน 1 หวั 140 ตกลงราคา อา่งทองเทรคเตอร์ 140 อา่งทองเทรคเตอร์ 140

 - จา้งเหมาบริการอดัสายไฮโดลิค BS ราคาหวัละ 150 บาท จ านวน 2 หวั 150 150 150
6 ศพจ.อา่งทอง 20 ม.ีค 60 ไมร้วก 6 ศอก ราคามดัละ 55 บาท จ านวน 40 มดั 55 ตกลงราคา ร้านไมอ้า่งทอง 55 ร้านไมอ้า่งทอง 55
7 ศพจ.อา่งทอง 21 ม.ีค 60  - กา๊ซ ราคาท่อละ 100 บาท จ านวน 3 ท่อ 100 ตกลงราคา บริษัทเอกชัยออ๊กซิเยน่จ ากดั 100 บริษัทเอกชัยออ๊กซิเยน่จ ากดั 100

 - กา๊ซเล็ก ราคาท่อละ 50 บาท จ านวน 1 ท่อ 50 50 50
8 ศพจ.อา่งทอง 22 ม.ีค 60 จา้งเหมาบริการถา่ยน้ ามนัเคร่ืองรถยนต์ กข--5423 อา่งทอง ราคาชุดละ 1,474.46 ตกลงราคา บริษัทมติซูเคพีอา่งทอง 1,474.46 บริษัทมติซูเคพีอา่งทอง 1,474.46

1,74.46 บาท จ านวน 1 ชุด
9 ศพจ.อา่งทอง 23 ม.ีค 60 ไมร้วก 6 ศอก ราคามดัละ 55 บาท จ านวน 80 มดั 55 ตกลงราคา ร้านไมอ้า่งทอง 55 ร้านไมอ้า่งทอง 55

10 ศพจ.อา่งทอง 24 ม.ีค 60 น้ าด่ืม ราคาถงัละ 15 บาท จ านวน 74 ถงั 15 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 15 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 15
11 ศพจ.อา่งทอง 27 ม.ีค 60 ดีเซล ราคาลิตรละ 26.27 บาท จ านวน 400 ลิตร 25.27 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 25.27 หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 25.27
12 ศพจ.อา่งทอง 31 ม.ีค 60 แอลกอฮอล์ ราคาถงัละ 1,200 บาท จ านวน 3 ถงั 1,200 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 1,200 บริษัทไอดักจ ากดั 1,200
13 ศพจ.อา่งทอง 31 ม.ีค 60 ฮอร์โมน 17 อลัฟ่า ราคาขวดละ 1,900 บาท จ านวน 3 ขวด 1,900 ตกลงราคา บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 1,900 บริษัทต้นเกษตรจ ากดั 1,900
14 ศพจ.อา่งทอง 3 เม.ย 60  - โปรแกรมสแกรนไวรัส 3 PC ราคาชุดละ 1,600 บาท จ านวน 3 ชุด 1,600 ตกลงราคา ร้านอนีุ 1,600 ร้านอนีุ 1,600

 - โปรแกรมสแกรนไวรัส 1 PC ราคาชุดละ 1,050 บาท จ านวน 1 ชุด 1,900 1,900 1,900
15 ศพจ.อา่งทอง 7 เม.ย 60 จา้งเหมาบริการซ่อมตู้แช่  ราคาชุดละ 9,523 บาท 9,523 ตกลงราคา โป๊การช่าง 9,523 โป๊การช่าง 9,523

จ านวน 1 ชุด
16 ศพจ.อา่งทอง 7 เม.ย 60 อาหารกุง้วัยล่ะออ่น เบอร์ 4 ราคากระสอบละ 930 บาท จ านวน 10 กระสอบ 930 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 903 บริษัทไอดักจ ากดั 903
17 ศพจ.อา่งทอง 7 เม.ย 60 จา้งเหมาบริการซ่อมตู้แช่น้ า ราคาชุดละ 1,700 บาท จ านวน 1 ชุด 1,700 ตกลงราคา โป๊การช่าง 1,700 โป๊การช่าง 1,700
18 ศพจ.อา่งทอง 7 เม.ย 60 อาหารกุง้วัยล่ะออ่น เบอร์ 0 ราคากระสอบละ 508 บาท จ านวน 30 กระสอบ 508 ตกลงราคา บริษัทไอดักจ ากดั 508 บริษัทไอดักจ ากดั 508
19 ศพจ.อา่งทอง 10 เม.ย 60 ดีเซล ราคาลิตรละ 26.07 บาท จ านวน 400 ลิตร 26.07 ตกลงราคา หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 26.07 หจก.เพิม่ทรัพยป์ิโตรเลียม 26.07
20 ศพจ.อา่งทอง 19 เม.ย 60 จา้งเหมาบริการ ซ่อมแอร์ รถยนต์ กข-5423 อา่งทอง ราคาชุดละ 4,280 บาท 4,280 ตกลงราคา เทคนิคออโต้คาร์ 4,280 เทคนิคออโต้คาร์ 4,280

จ านวน 1 ชุด
21 ศพจ.อา่งทอง 31 ม.ีค 60 จา้งเหมาบริการงานบ่อดินอนุบาลลูกปลาตะเพียนขาว ตะเพียนทอง ปลายีส่กเทศ 7,500 ตกลงราคา นายสมพร สอนปัน 7,500 นายสมพร สอนปัน 7,500

และพ่อแมพ่ันธุ์ปลาตะเพียน ตะเพียนทอง และปลายีส่กเทศ
ประจ าเดือนเมษายน 2559 จ านวน 1 เดือน

22 ศพจ.อา่งทอง 31 ม.ีค 60 จา้งเหมาบริการเล้ียงกุง้กา้มกรามบ่อดิน เล้ียงพ่อ-แม ่พันธุ์ปลาช่อน 7,746.67 ตกลงราคา นายชายภมู ิเปีย่มทรัพย์ 7,746.67 นายชายภมู ิเปีย่มทรัพย์ 7,746.67
ประจ าเดือนเมษายน 2559 จ านวน 1 เดือน

การจัดซ้ือจัดจ้างรายเดือนตามแบบสขร.๑ ประจ าเดือนเมษายน 2560


