
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร 30,000.00                  5,646.18 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับเบิ้ลเอดิจติอล ซินเนอร์จ ี
จ ากดั

         5,646.18
บริษัท ดับเบิ้ลเอดิจติอล ซินเนอร์จ ี
จ ากดั

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเชา่ที่ 184/2563       
ลงวนัที่ 20เมษายน 2563

2 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 2,000.00             1,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสุธ ีเสมาแอร์ 1,600.00         ร้านสุธ ีเสมาแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 290/2563      
ลงวนัที่ 22กรกฎาคม 2563

3 วสัดุยานพาหนะ 4,000.00             3,200.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 3,200.00         นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 288/2563       
ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563

4 วสัดุการเกษตร 4,000.00             2,450.00       เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ทองอทุิศ 2,450.00         นายจ าลอง ทองอทุิศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 278/2563       
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2563

5 วสัดุกอ่สร้าง 4,000.00             3,600.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชติา ล้ าเลศ 3,600.00         นางสาวชนัญชติา ล้ าเลศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 289/2563      
ลงวนัที่ 21 กรกฎาคม 2563

6 วสัดุส านักงาน 300.00                          230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชยับุ๊คเซนเตอร์             230.00 ร้านพรชยับุ๊คเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 277/2563        
ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2563

7 วสัดุการเกษตร 33,000.00                32,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร        32,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 283/2563       
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

8 วสัดุวทิยาศาสตร์ 390.00                          360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่             360.00 ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 295/2563      
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2563

9 วสัดุการเกษตร 42,500.00                42,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร        42,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 282/2563       
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

10 วสัดุการเกษตร 31,900.00                31,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร        31,800.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 281/2563     ลง
วนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

11 วสัดุการเกษตร 52,000.00                51,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอม็พี        51,200.00 ร้านพีเอม็พี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 285/2563       
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

12 วสัดุส านักงาน 1,500.00                    1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธศรีอารียประทีป          1,300.00 ร้านพุทธศรีอารียประทีป ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 297/2563       
ลงวนัที่ 11 สิงหาคม 2563

13 วสัดุการเกษตร 16,000.00                15,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร        15,600.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 284/2563       
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

14 วสัดุการเกษตร 2,000.00                    1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร          1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 296/2563       
ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2563

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ 390.00                          360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่             360.00 ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 294/2563     
ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2563

16 วสัดุวทิยาศาสตร์ 33,250.00                31,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร        31,750.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 286/2563       
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

17 วสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง 9,000.00                    8,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมอืงถาวรปิโตรเลียม จ ากดั          8,948.00 บริษัท หลักเมอืงถาวรปิโตรเลียม จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 287.1/2563    
ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน สงิหาคม  2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบรุี

วนัที่ 31 เดอืน สงิหาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลอืกและราคาที่ตก

ลงซ้ือหรือจา้ง
เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป

เลขที่และวนัที่ของสญัญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง












