
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 จา้งซ่อมรถสามล้อเอนกประสงค์ 1,040.00     1,040.00     เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 1,040.00    นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 1,040.00     เสนอราคาต่่าสุด
2 จา้งท่าปา้ยอคิลิค 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ลัง ชะอา่ เฟอร์นิเจอร์ -กราฟกิ 400.00       ร้านไม้ลัง ชะอา่ เฟอร์นิเจอร์ -กราฟกิ 400.00        เสนอราคาต่่าสุด
3 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 1,500.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 1,500.00     เสนอราคาต่่าสุด
4 วสัดุคอมพวิเตอร์ 1,350.00     1,350.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 1,350.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 1,350.00     เสนอราคาต่่าสุด
5 วสัดุคอมพวิเตอร์ 400.00        400.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 400.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 400.00        เสนอราคาต่่าสุด
6 วสัดุคอมพวิเตอร์ 3,980.00     3,980.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 3,980.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 3,980.00     เสนอราคาต่่าสุด
7 จา้งซ่อมแอร์ นพ-4214 พบ. 856.00        856.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจา่กดั คลีนิคเซอร์วสิ2018 856.00       หา้งหุน้ส่วนจา่กดั คลีนิคเซอร์วสิ2018 856.00        เสนอราคาต่่าสุด
8 วสัดุฟา้และวทิยุ 1,150.00     1,150.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 1,150.00    ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 1,150.00     เสนอราคาต่่าสุด
9 จา้งเปล่ียนปัม๊น้่ามัน ญร-9210 กทม. 4,467.25     4,467.25     เฉพาะเจาะจง บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา่กดั 4,467.25    บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา่กดั 4,467.25     เสนอราคาต่่าสุด

10 วสัดุการเกษตร 4,900.00     4,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 4,900.00    บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 4,900.00     เสนอราคาต่่าสุด
11 วสัดุกอ่สร้าง 342.40        342.40        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 342.40       ร้าน ก.กอบชัย 342.40        เสนอราคาต่่าสุด
12 วสัดุกอ่สร้าง 428.00        428.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 428.00       ร้าน ก.กอบชัย 428.00        เสนอราคาต่่าสุด
13 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,680.00     1,680.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 1,680.00    บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 1,680.00     เสนอราคาต่่าสุด
14 วสัดุวทิยาศาสตร์ 480.00        480.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดัก จา่กดั 480.00       บริษทั ไอดัก จา่กดั 480.00        เสนอราคาต่่าสุด
15 จา้งเปล่ียนกรองน้่ามันเชื้องเพลิง ญร -9210 กทม. 1,080.70     1,080.70     เฉพาะเจาะจง บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา่กดั 1,080.70    บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา่กดั 1,080.70     เสนอราคาต่่าสุด
16 วสัดุการเกษตร 2,383.96     2,383.96     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,383.96    ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,383.96     เสนอราคาต่่าสุด
17 วสัดุกอ่สร้าง 470.80        470.80        เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 470.80       ร้าน บา่รุงการโลหะ 470.80        เสนอราคาต่่าสุด
18 วสัดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2,530.55     2,530.55     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,530.55    ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,530.55     เสนอราคาต่่าสุด
19 วสัดุกอ่สร้าง 861.35        861.35        เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 861.35       ร้าน บา่รุงการโลหะ 861.35        เสนอราคาต่่าสุด
20 วสัดุการเกษตร 642.00        642.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 642.00       ร้าน บา่รุงการโลหะ 642.00        เสนอราคาต่่าสุด
21 วสัดุการเกษตร 2,247.00     2,247.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,247.00    ร้าน บา่รุงการโลหะ 2,247.00     เสนอราคาต่่าสุด
22 วสัดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 4,440.50     4,440.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,440.50    ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,440.50     เสนอราคาต่่าสุด
23 วสัดุการเกษตร 4,986.20     4,986.20     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,986.20    ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,986.20     เสนอราคาต่่าสุด
24 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 4,274.65     4,274.65     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,274.65    ร้าน บา่รุงการโลหะ 4,274.65     เสนอราคาต่่าสุด
25 จา้งซ่อมท่อพญานาค 3,000.00     3,000.00     เฉพาะเจาะจง นายส่ิน โออดิ 3,000.00    นายส่ิน โออดิ 3,000.00     เสนอราคาต่่าสุด
26 วสัดุการเกษตร 1,690.00     1,690.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พ ีเอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,690.00    ร้าน พ ีเอน็ โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 1,690.00     เสนอราคาต่่าสุด
27 วสัดุการเกษตร 750.00        750.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 750.00       บริษทั ต้นเกษตร จา่กดั 750.00        เสนอราคาต่่าสุด
28 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,200.00     1,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดัก จา่กดั 1,200.00    บริษทั ไอดัก จา่กดั 1,200.00     เสนอราคาต่่าสุด
29 วสัดุการเกษตร 4,500.00     4,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดัก จา่กดั 4,500.00    บริษทั ไอดัก จา่กดั 4,500.00     เสนอราคาต่่าสุด
30 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,750.80     4,750.80     เฉพาะเจาะจง บริษทั แอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั 4,750.80    บริษทั แอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั 4,750.80     เสนอราคาต่่าสุด

สรุปผลการด่าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือน เมษายน 2562
หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน้่าจดืเพชรบรีุ

ล่าดับที่ รายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง
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31 จา้งท่าปา้ยอคิลิค 1,000.00     1,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ลัง ชะอา่ เฟอร์นิเจอร์ -กราฟกิ 1,000.00    ร้านไม้ลัง ชะอา่ เฟอร์นิเจอร์ -กราฟกิ 1,000.00     เสนอราคาต่่าสุด
32 วสัดุคอมพวิเตอร์ 800.00        800.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 800.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 800.00        เสนอราคาต่่าสุด
33 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 3,983.00     3,983.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา่กดั 3,983.00    สหกรณ์นิคมท่ายาง จา่กดั 3,983.00     เสนอราคาต่่าสุด
34 ค่าน้่ามันเชื้อเพลิง 19,595.00   19,595.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา่กดั 19,595.00  สหกรณ์นิคมท่ายาง จา่กดั 19,595.00   เสนอราคาต่่าสุด


