
แบบ สขร.1
วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 17,306.00   17,306.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 17,306.00  สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 17,306.00   เสนอราคาต้่าสุด
2 วสัดุกอ่สร้าง 856.00        856.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 856.00       ร้าน ก.กอบชัย 856.00        เสนอราคาต้่าสุด
3 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 520.00        520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 520.00       ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 520.00        เสนอราคาต้่าสุด
4 วสัดุกอ่สร้าง 1,663.85     1,663.85     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,663.85    ร้าน ก.กอบชัย 1,663.85     เสนอราคาต้่าสุด
5 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,498.00     1,498.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,498.00    ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,498.00     เสนอราคาต้่าสุด
6 วสัดุการเกษตร 2,316.00     2,316.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน พเีอน็ โมเนเน็ต แอนด์ ซัพพราย 2,316.00    ร้าน พเีอน็ โมเนเน็ต แอนด์ ซัพพราย 2,316.00     เสนอราคาต้่าสุด
7 วสัดุการเกษตร 1,500.00     1,500.00     เฉพาะเจาะจง หจก.แดงเคมีเกษตร 1,500.00    หจก.แดงเคมีเกษตร 1,500.00     เสนอราคาต้่าสุด
8 วสัดุส้านักงาน 1,412.00     1,412.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีิตร 1,412.00    ร้าน ทวมีิตร 1,412.00     เสนอราคาต้่าสุด
9 วสัดุกอ่สร้าง 754.35        754.35        เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้รุงการโลหะ 754.35       ร้าน บา้รุงการโลหะ 754.35        เสนอราคาต้่าสุด

10 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 1,043.25     1,043.25     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,043.25    ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,043.25     เสนอราคาต้่าสุด
11 วสัดุการเกษตร 980.00        980.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จา้กดั 980.00       บริษทั โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จา้กดั 980.00        เสนอราคาต้่าสุด
12 จด้จา้งเติมน้้ายาแอร์รถยนต์หมายเลข 428.00        428.00        เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามนิสสันเพชร จา้กดั 428.00       บริษทั สยามนิสสันเพชร จา้กดั 428.00        เสนอราคาต้่าสุด

ทะเบยีน บบ-7121 เพชรบรีุ
13 วสัดุฟา้และวทิยุ 2,040.00     2,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,040.00    ร้านอรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,040.00     เสนอราคาต้่าสุด
14 วสัดุการเกษตร 2,070.00     2,070.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั ไอดัก จา้กดั 2,070.00    บริษทั ไอดัก จา้กดั 2,070.00     เสนอราคาต้่าสุด
15 วสัดุไฟฟา้และวทิยุ 2,040.00     2,040.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน อรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,040.00    ร้าน อรุณไฟฟา้-กอ่สร้าง 2,040.00     เสนอราคาต้่าสุด
16 วสัดุงานบา้นงานครัว 4,332.00     4,332.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีิตร 4,332.00    ร้าน ทวมีิตร 4,332.00     เสนอราคาต้่าสุด
17 วสัดุส้านักงาน 4,036.00     4,036.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีิตร 4,036.00    ร้าน ทวมีิตร 4,036.00     เสนอราคาต้่าสุด
18 วสัดุส้านักงาน 1,412.00     1,412.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ทวมีิตร 1,412.00    ร้าน ทวมีิตร 1,412.00     เสนอราคาต้่าสุด
19 ซ่อมคอมพวิเตอร์ต้ังโต๊ะ 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 500.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 500.00        เสนอราคาต้่าสุด

หมายเลขครุภณัฑ์ 311001-003-3904-
60-2307-19010030009

20 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 900.00        900.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 900.00       ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 900.00        เสนอราคาต้่าสุด
21 วสัดุกอ่สร้าง 1,690.60     1,690.60     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,690.60    ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,690.60     เสนอราคาต้่าสุด
22 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,498.00     1,498.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,498.00    ร้าน บา้รุงการโลหะ 1,498.00     เสนอราคาต้่าสุด
23 วสัดุกอ่สร้าง 1,551.50     1,551.50     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,551.50    ร้าน ก.กอบชัย 1,551.50     เสนอราคาต้่าสุด
24 วสัดุกอ่สร้าง 1,605.00     1,605.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,605.00    ร้าน ก.กอบชัย 1,605.00     เสนอราคาต้่าสุด
25 จา้งซ่อมรถสามล้อเอนกประสงค์ 940.00        940.00        เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 940.00       นายไพโรจน์  ฉมิพาลี 940.00        เสนอราคาต้่าสุด

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-01284-00
26 วสัดุกอ่สร้าง 1,556.85     1,556.85     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,556.85    ร้าน ก.กอบชัย 1,556.85     เสนอราคาต้่าสุด

สรุปผลการด้าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง  ในรอบเดือน มกราคม 2562
หน่วยงาน  ศูนยว์จิยัและพฒันาประมงน้้าจดืเพชรบรีุ

ล้าดับที่ รายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง



วงเงินที่จะซ้ือ ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง เหตุผลที่คัดเลือก
ล้าดับที่ รายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

27 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 20,711.00   20,711.00   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 20,711.00  สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 20,711.00   เสนอราคาต้่าสุด
28 ตรวจเช็คตามระยะทาง ญร-9210 กรุงเทพฯ 4,182.63     4,182.63     เฉพาะเจาะจง บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา้กดั 4,182.63    บริษทั อึง้ง่วนไต๋ อซูีซูเซลส์ จา้กดั 4,182.63     เสนอราคาต้่าสุด
29 วสัดุงานบา้นงานครัว 1,880.00     1,880.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน น้้าด่ืมอรวี 1,880.00    ร้าน น้้าด่ืมอรวี 1,880.00     เสนอราคาต้่าสุด
30 จา้งตัดบล็อกพน่สี 480.00        480.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน ดีดีกราฟฟคิ 480.00       ร้าน ดีดีกราฟฟคิ 480.00        เสนอราคาต้่าสุด
31 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 2,625.00     2,625.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 2,625.00    สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 2,625.00     เสนอราคาต้่าสุด
32 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 2,625.00     2,625.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 2,625.00    สหกรณ์นิคมท่ายาง จา้กดั 2,625.00     เสนอราคาต้่าสุด
33 จดัจา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ 2,100.00     2,100.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 2,100.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 2,100.00     เสนอราคาต้่าสุด
34 จดัจา้งซ่อมเคร่ือง printer 2,500.00     2,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 2,500.00    ร้าน มายคอมพวิเตอร์ 2,500.00     เสนอราคาต้่าสุด
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