
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 วสัดุการเกษตร 3,477.50     3,477.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,477.50    ร้าน บ ารุงการโลหะ 3,477.50     เสนอราคาต่ าสุด
2 วสัดุกอ่สร้าง 417.30        417.30        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 417.30       ร้าน ก.กอบชัย 417.30        เสนอราคาต่ าสุด
3 วสัดุการเกษตร 4,815.00     4,815.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,815.00    ร้าน บ ารุงการโลหะ 4,815.00     เสนอราคาต่ าสุด
4 วสัดุการเกษตร 1,551.50     1,551.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,551.50    ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,551.50     เสนอราคาต่ าสุด
5 ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 700.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 700.00        เสนอราคาต่ าสุด
6 หมายเลขครุภณัฑ์ 01-031-05022-00
7 ซ่อมเคร่ืองส ารองไฟคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 700.00        700.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 700.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 700.00        เสนอราคาต่ าสุด
8 หมายเลขครุภณัฑ์ 01-031-06448-00
9 วสัดุกอ่สร้าง 2,311.20     2,311.20     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 2,311.20    ร้าน ก.กอบชัย 2,311.20     เสนอราคาต่ าสุด

10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 18,120.00   18,120.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 18,120.00  สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 18,120.00   เสนอราคาต่ าสุด
11 วสัดุกอ่สร้าง 111.28        111.28        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 111.28       ร้าน ก.กอบชัย 111.28        เสนอราคาต่ าสุด
12 วสัดุการเกษตร 3,140.00     3,140.00     เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 3,140.00    ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 3,140.00     เสนอราคาต่ าสุด
13 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,100.00     3,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 3,100.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 3,100.00     เสนอราคาต่ าสุด
14 วสัดุคอมพวิเตอร์ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 400.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 400.00        เสนอราคาต่ าสุด
15 ตรวจเช็คตามระยะทาง ศจ-1077 กทม. 1,070.54     1,070.54     เฉพาะเจาะจง บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จ ากดั 1,070.54    บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จ ากดั 1,070.54     เสนอราคาต่ าสุด
16 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,574.00     2,574.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,574.00    ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,574.00     เสนอราคาต่ าสุด
17 ตรวจเช็ครถยนต์หมายเลข 3,200.37     3,200.37     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเพชร จ ากดั 3,200.37    บริษทั สยามนิสสันเพชร จ ากดั 3,200.37     เสนอราคาต่ าสุด
18 ทะเบยีน บบ-7121 เพชรบรีุ
19 วสัดุกอ่สร้าง 668.75        668.75        เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 668.75       ร้าน บ ารุงการโลหะ 668.75        เสนอราคาต่ าสุด
20 วสัดุการเกษตร 4,622.40     4,622.40     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั 4,622.40    บริษทั แอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั 4,622.40     เสนอราคาต่ าสุด
21 จา้งท าไวนิล 1,600.00     1,600.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีกราฟฟคิ 1,600.00    ร้าน ดีดีกราฟฟคิ 1,600.00     เสนอราคาต่ าสุด
22 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 4,193.00     4,193.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 4,193.00    สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากดั 4,193.00     เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือน มีนาคม 2562
หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน้ าจดืเพชรบรีุ

ล าดับที่ รายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง


