
 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จ านวน ๒๐ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               ๑. ใบตัด ขนาด ๔ นิ้ว จ านวน ๖ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒. ใบตัด ขนาด ๑๔ นิ้ว จ านวน ๖ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๔.๐๐ บาท (แปดร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๓. ใบหินเจียเหล็ก ขนาด ๔ นิ้ว จ านวน ๖ ใบ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนาย
อุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๔. น้ ามันโซนิค จ านวน ๖ กระป๋อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๕. ดอกสว่านขนาด ๑ หุน (กล่องละ ๑๐ ตัว) จ านวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดน
ค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าสิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๖. ดอกสว่านขนาด ๒ หุน (กล่องละ ๑๐ ตัว) จ านวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดน
ค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๗. ดอกสว่านขนาด ๓ หุน (กล่องละ ๕ ตัว) จ านวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้า
วัสดุโดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๘. ดอกสว่านขนาด ๔ หุน (กล่องละ ๕ ตัว) จ านวน ๓ กล่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้า
วัสดุโดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๙. หน้ากากเชื่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ อัน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๙.๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๐. ประแจปากเลื่อน ขนาด ๑๒ นิ้ว จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดย
นายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๑. คีมล็อกปากตรง จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
 
 



               ๑๒. จาระบี ขนาด ๕ กิโลกรัม จ านวน ๑ ถัง ผูไ้ด้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนาย
อุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๓๙.๐๐ บาท (สี่ร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๓. ลูกล้อขนาด ๘ นิ้ว จ านวน ๒ ล้อ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดง
ช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๔. เหล็กแบบขนาด ๑๑ ๑/๒ x ๓ หุน จ านวน ๒ เส้น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุ
โดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๔๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
               ๑๕. มาตราน้ า จ านวน ๑ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนายอุทิศ แดงช่วย โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๙.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๖. กระเบื้องใสลอนคู่ ขนาด ๕ ฟุต จ านวน ๔๑๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุ
โดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๗. กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๕ ฟุต จ านวน ๒๕ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดย
นายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๖๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๘. ตะขอป.ปลา ๖ นิ้วพร้อมหมวก จ านวน ๔๓๕ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุ
โดยนายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๙๒.๕๐ บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๑๙. ตะขอแบบเปเหล็ก ๘ นิ้ว จ านวน ๖๐ ตัว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดยนาย
อุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๓๐.๐๐ บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
               ๒๐. กระเบื้องลอนคู่ขนาด ๔ ฟุต จ านวน ๓๐ แผ่น ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านคลองแดนค้าวัสดุโดย
นายอุทิศ แดงช่วย โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันแปดสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

  
 
 

  
    

  
(นายธเนศ ศรีถกล) 

นักวิชาการประมงช านาญการพิเศษ รักษาการในต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 

 

 

 


