
วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 1,050.00         1,050.00         เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,050.00     นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 1,050.00      
2 หมายเลขครุภัณฑ์ 09-006-00548-00 เฉพาะเจาะจง
3 วัสดุการเกษตร 1,311.82         1,311.82         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,311.82     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,311.82      
4 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 4,380.00         4,380.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 4,380.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 4,380.00      
5 วัสดุส านักงาน 2,930.00         2,930.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีมิตร 2,930.00     ร้าน ทวีมิตร 2,930.00      
6 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,250.00         1,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีมิตร 1,250.00     ร้าน ทวีมิตร 1,250.00      
7 วัสดุก่อสร้าง 1,273.30         1,273.30         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,273.30     ร้าน ก.กอบชัย 1,273.30      
8 วัสดุก่อสร้าง 2,461.00         2,461.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 2,461.00     ร้าน ก.กอบชัย 2,461.00      
9 วัสดุส านักงาน 200.00            200.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ลัง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 200.00        ร้านไม้ลัง ชะอ า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 200.00         

10 วัสดุการเกษตร 700.00            700.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 700.00        ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 700.00         
11 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 750.00            750.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 750.00        ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 750.00         
12 วัสดุงานบ้านงานครัว 204.00            204.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีมิตร 204.00        ร้าน ทวีมิตร 204.00         
13 วัสดุก่อสร้าง 2,461.00         2,461.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 2,461.00     ร้าน ก.กอบชัย 2,461.00      
14 วัสดุส านักงาน 3,852.00         3,852.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,852.00     บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด 3,852.00      
15 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,500.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,500.00      
16 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00         3,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,500.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,500.00      
17 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 504.00            504.00            เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 504.00        ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 504.00         
18 วัสดุการเกษตร 1,369.60         1,369.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,369.60     ร้าน บ ารุงการโลหะ 1,369.60      
19 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 37,840.00       37,840.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 37,840.00   สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 37,840.00    
20 วัสดุงานบ้านงานครัว 1,500.00         1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน น้ าด่ืมอรวี 1,500.00     ร้าน น้ าด่ืมอรวี 1,500.00      
21 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 1,854.79         1,854.79         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 1,854.79     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 1,854.79      
22 วัสดุการเกษตร 2,193.50         2,193.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 2,193.50     ร้าน บ ารุงการโลหะ 2,193.50      
23 วัสดุก่อสร้าง 144.45            144.45            เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 144.45        ร้าน บ ารุงการโลหะ 144.45         
24 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 7,426.29         7,426.29         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 7,426.29     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 7,426.29      
25 ค่าซ่อมรถยนต์ บพ-4214 เพชรบุรี 3,000.00         3,000.00         เฉพาะเจาะจง อู่หนองบ้วย เคาะ พ่น สี 3,000.00     อู่หนองบ้วย เคาะ พ่น สี 3,000.00      
26 ค่าถ่ายเอกสาร 4,800.00         4,800.00           เฉพาะเจาะจง  หจก.อาลีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00     หจก.อาลีก๊อปป้ีเซ็นเตอร์ เซอร์วิส 4,800.00      
27 วัสดุส านักงาน 5,600.00         5,600.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีมิตร 5,600.00     ร้าน ทวีมิตร 5,600.00      
28 ค่าซ่อมรถขนย้ายวัสดุการเกษตร 35,000.00       35,000.00       เฉพาะเจาะจง อู่หนองบ้วย เคาะ พ่น สี 35,000.00   อู่หนองบ้วย เคาะ พ่น สี 35,000.00    
29 วัสดุการเกษตร 11,670.00       11,670.00       เฉพาะเจาะจง ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 11,670.00   ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 11,670.00    
30 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,403.50         5,403.50           เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 5,403.50     บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 5,403.50      

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุรี

ล าดับท่ี รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 ค่าจ้างเหมาปรับพ้ืนท่ีคันบ่อดินขนาด 7,200 ตร.ม. 15,000.00       15,000.00         เฉพาะเจาะจง  นางจิฎาภา  กล่ินนิรัญ 15,000.00   นางจิฎาภา  กล่ินนิรัญ 15,000.00    
32 วัสดุก่อสร้าง 30,698.30       30,698.30       เฉพาะเจาะจง ร้าน บ ารุงการโลหะ 30,698.30   ร้าน บ ารุงการโลหะ 30,698.30    
33 วัสดุก่อสร้าง 7,436.50         7,436.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 7,436.50     ร้าน ก.กอบชัย 7,436.50      
34 วัสดุการเกษตร 5,007.60         5,007.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 5,007.60     ร้าน ก.กอบชัย 5,007.60      
35 ค่าจ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 24,931.00       24,931.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด 24,931.00   บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ ากัด 24,931.00    

ญร-9210 กรุงเทพมหานคร
36 วัสดุการเกษตร 21,200.00       21,200.00         เฉพาะเจาะจง  บ.ต้นเกษตร จ ากัด 21,200.00   บ.ต้นเกษตร จ ากัด 21,200.00    
37 วัสดุงานบ้านงานครัว 5,465.00         5,465.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวีมิตร 5,465.00     ร้าน ทวีมิตร 5,465.00      
38 วัสดุวิทยาศาสตร์ 12,305.00       12,305.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 12,305.00   บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 12,305.00    
39 วัสดุการเกษตร 6,965.00         6,965.00           เฉพาะเจาะจง  บ.ไอดัก จ ากัด 6,965.00     บ.ไอดัก จ ากัด 6,965.00      
40 วัสดุการเกษตร 15,980.00       15,980.00         เฉพาะเจาะจง  บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 15,980.00   บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 15,980.00    
41 จ้างเหมาซ่อมเบาะรถยนต์หมายเลขทะเบียน 7,500.00         7,500.00           เฉพาะเจาะจง  สมศักด์ิหุ้มเบาะ 7,500.00     สมศักด์ิหุ้มเบาะ 7,500.00      

นก-2441 เพชรบุรี
42 ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง 7,426.29         7,426.29         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 7,426.29     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ ากัด 7,426.29      
43 วัสดุการเกษตร 25,525.00       25,525.00         เฉพาะเจาะจง  บ.ต้นเกษตร จ ากัด 25,525.00   บ.ต้นเกษตร จ ากัด 25,525.00    



แบบ สขร.1
เหตุผลท่ีคัดเลือก

เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดเพชรบุรี



เหตุผลท่ีคัดเลือก

เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด

เสนอราคาต่ าสุด
เสนอราคาต่ าสุด


