
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 จา้งเหมาท าขา่ย 2,160.00         2,160.00         เฉพาะเจาะจง นายพงศ์เทพ เจริญสุข 2,160.00     นายพงศ์เทพ เจริญสุข 2,160.00      เสนอราคาต่ าสุด
2 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 4,000.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 4,000.00      เสนอราคาต่ าสุด
3 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 1,940.00         1,940.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,940.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 1,940.00      เสนอราคาต่ าสุด
4 วสัดุกอ่สร้าง 1,123.50         1,123.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 1,123.50     ร้าน ก.กอบชยั 1,123.50      เสนอราคาต่ าสุด
5 วสัดุงานบ้านงานครัว 1,480.00         1,480.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,480.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,480.00      เสนอราคาต่ าสุด
6 วสัดุงานบ้านงานครัว 400.00            400.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 400.00        ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 400.00         เสนอราคาต่ าสุด
7 จา้งท าแอร์ รถยนต์ บพ-4212 เพชรบุรี 4,980.00         4,980.00         เฉพาะเจาะจง อู่หนองบ้วย เคาะพ่นสี 4,980.00     อู่หนองบ้วย เคาะพ่นสี 4,980.00      เสนอราคาต่ าสุด
8 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 9,270.00         9,270.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 9,270.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 9,270.00      เสนอราคาต่ าสุด
9 วสัดุกอ่สร้าง 3,477.50         3,477.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 3,477.50     ร้าน ก.กอบชยั 3,477.50      เสนอราคาต่ าสุด

10 วสัดุการเกษตร 3,210.00         3,210.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,210.00     ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,210.00      เสนอราคาต่ าสุด
11 วสัดุฟ้าและวทิย ุ 359.00            359.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 359.00        ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 359.00         เสนอราคาต่ าสุด
12 วสัดุกอ่สร้าง 1,284.00         1,284.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 1,284.00     ร้าน ก.กอบชยั 1,284.00      เสนอราคาต่ าสุด
13 วสัดุส านักงาน 200.00            200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 200.00        ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 200.00         เสนอราคาต่ าสุด
14 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 1,080.00         1,080.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 1,080.00     นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 1,080.00      เสนอราคาต่ าสุด
15 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,500.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,500.00      เสนอราคาต่ าสุด
16 วสัดุคอมพิวเตอร์ 4,000.00         4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 4,000.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 4,000.00      เสนอราคาต่ าสุด
17 วสัดุการเกษตร 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากดั 1,300.00     บริษัท ไอดัก จ ากดั 1,300.00      เสนอราคาต่ าสุด
18 วสัดุฟ้าและวทิย ุ 2,980.00         2,980.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 2,980.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 2,980.00      เสนอราคาต่ าสุด
19 วสัดุส านักงาน 350.00            350.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 350.00        ร้านไมลั้ง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 350.00         เสนอราคาต่ าสุด
20 ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 4,410.00         4,410.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 4,410.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 4,410.00      เสนอราคาต่ าสุด
21 วสัดุฟ้าและวทิย ุ 1,625.00         1,625.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,625.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-กอ่สร้าง 1,625.00      เสนอราคาต่ าสุด
22 วสัดุวทิยาศาสตร์ 450.00            450.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากดั 450.00        บริษัท ต้นเกษตร จ ากดั 450.00         เสนอราคาต่ าสุด
23 วสัดุวทิยาศาสตร์ 2,937.15         2,937.15         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 2,937.15     บริษัท แอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั 2,937.15      เสนอราคาต่ าสุด
24 วสัดุกอ่สร้าง 267.50            267.50            เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชยั 267.50        ร้าน ก.กอบชยั 267.50         เสนอราคาต่ าสุด
25 วสัดุการเกษตร 4,930.00         4,930.00         เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 4,930.00     ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 4,930.00      เสนอราคาต่ าสุด
26 จา้งเหมาปรับพื้นที่ 2,100.00         2,100.00         เฉพาะเจาะจง นายเกนิ สังขพ์ุก 2,100.00     นายเกนิ สังขพ์ุก 2,100.00      เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือน มถินุายน 2563
หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืเพชรบุรี

ล าดับที่ รายการพัสดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง


