
วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 3,255.00         3,255.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 3,255.00     สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 3,255.00      
2 ค่าน้้ามันเช้ือเพลิง 20,330.00       20,330.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 20,330.00   สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 20,330.00    
3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,081.60         3,081.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,081.60     บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 3,081.60      
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,210.00         1,210.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,210.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,210.00      
5 วัสดุส้านักงาน 800.00            800.00            เฉพาะเจาะจง ร้านไม้ลัง ชะอ้า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 800.00        ร้านไม้ลัง ชะอ้า เฟอร์นิเจอร์-กราฟิก 800.00         
6 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,740.00         1,740.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,740.00     ร้านอรุณไฟฟ้า-ก่อสร้าง 1,740.00      
7 จ้างเหมาซ่อมท่อพญานาค 2,200.00         2,200.00         เฉพาะเจาะจง นายส่ิน โออิด 2,200.00     นายส่ิน โออิด 2,200.00      
8 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,867.60         2,867.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 2,867.60     บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 2,867.60      
9 จ้างเหมาซ่อมท่อพญานาค 3,950.00         3,950.00         เฉพาะเจาะจง นายส่ิน โออิด 3,950.00     นายส่ิน โออิด 3,950.00      

10 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 11,600 BTU 1,800.00         1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติพรเคร่ืองเย็น 1,800.00     ร้านกิตติพรเคร่ืองเย็น 1,800.00      
ย่ีห้อ central air หมายเลขครุภัณฑ์ 01-015-
01397-00-100000005838

11 วัสดุก่อสร้าง 1,904.60         1,904.60         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,904.60     ร้าน ก.กอบชัย 1,904.60      
12 วัสดุก่อสร้าง 1,326.80         1,326.80         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 1,326.80     ร้าน ก.กอบชัย 1,326.80      
13 วัสดุก่อสร้าง 4,959.45         4,959.45         เฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กอบชัย 4,959.45     ร้าน ก.กอบชัย 4,959.45      
14 วัสดุก่อสร้าง 1,925.00         1,925.00         เฉพาะเจาะจง หจก.สรรไทยส่ังตัดเพชรบุรี 1,925.00     หจก.สรรไทยส่ังตัดเพชรบุรี 1,925.00      
15 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 600.00        นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 600.00         

หมายเลขครุภัณฑ์ 61-109-
21020010001-313005-001

16 วัสดุการเกษตร 4,547.50         4,547.50         เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้ารุงการโลหะ 4,547.50     ร้าน บ้ารุงการโลหะ 4,547.50      
17 วัสดุก่อสร้าง 765.05            765.05            เฉพาะเจาะจง ร้าน บ้ารุงการโลหะ 765.05        ร้าน บ้ารุงการโลหะ 765.05         
18 วัสดุการเกษตร 3,200.00         3,200.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 3,200.00     บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 3,200.00      
19 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบสะพาย 600.00            600.00            เฉพาะเจาะจง นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 600.00        นายไพโรจน์  ฉิมพาลี 600.00         

หมายเลขครุภัณฑ์ 61-109-
21020010001-313005-001

20 ค่าจ้างเปล่ียนกระจก รถยนต์หมายเลข 1,373.45         1,373.45         เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 1,373.45     บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 1,373.45      
ศจ-1077 กรุงเทพมหานคร

21 วัสดุการเกษตร 4,930.00         4,930.00           เฉพาะเจาะจง  ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 4,930.00     ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 4,930.00      
22 ตรวจเช็คตามระยะทาง รถยนต์หมายเลข 3,895.87         3,895.87           เฉพาะเจาะจง  บริษัท สยามนิสสันเพชร จ้ากัด 3,895.87     บริษัท สยามนิสสันเพชร จ้ากัด 3,895.87      

ทะเบียน บบ-7121 เพชรบุรี

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ในรอบเดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดเพชรบุรี

ล้าดับท่ี รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง



วงเงินท่ีจะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
ล้าดับท่ี รายการพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

23 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,300.00         1,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,300.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 1,300.00      
24 ตรวจเช็คตามระยะทาง รถยนต์หมายเลข 3,573.80         3,573.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 3,573.80     บริษัท อ้ึงง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จ้ากัด 3,573.80      

ทะเบียน ญร-9210 กรุงเทพมหานคร
25 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,080.08         2,080.08           เฉพาะเจาะจง  บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 2,080.08     บริษัท แอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด 2,080.08      
26 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2,700.00         2,700.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 2,700.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 2,700.00      
27 จ้างเหมาท้าข่าย 3,600.00         3,600.00           เฉพาะเจาะจง  นายพงศ์เทพ เจริญสุข 3,600.00     นายพงศ์เทพ เจริญสุข 3,600.00      
28 วัสดุส้านักงาน 2,792.00         2,792.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน ทวีมิตร 2,792.00     ร้าน ทวีมิตร 2,792.00      
29 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,800.00         3,800.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,800.00     ร้าน มายคอมพิวเตอร์ 3,800.00      
30 วัสดุงานบ้านงานครัว 6,899.00         6,899.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน ทวีมิตร 6,899.00     ร้าน ทวีมิตร 6,899.00      
31 วัสดุส้านักงาน 13,885.00       13,885.00         เฉพาะเจาะจง  ร้าน ทวีมิตร 13,855.00   ร้าน ทวีมิตร 13,885.00    
32 วัสดุการเกษตร 13,945.00       13,945.00         เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 13,945.00   ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 13,945.00    
33 วัสดุการเกษตร 5,910.00         5,910.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 5,910.00     ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 5,910.00      
34 วัสดุการเกษตร 29,750.00       29,750.00         เฉพาะเจาะจง  บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 29,750.00   บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 29,750.00    
35 วัสดุการเกษตร 27,350.00       27,350.00         เฉพาะเจาะจง  บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 27,750.00   บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 27,750.00    
36 วัสดุก่อสร้าง 8,859.60         8,859.60           เฉพาะเจาะจง  ร้าน ก.กอบชัย 8,859.60     ร้าน ก.กอบชัย 8,859.60      
37 วัสดุการเกษตร 8,680.00         8,680.00           เฉพาะเจาะจง  ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 8,680.00     ร้าน พี เอ็น โมโนเน็ต แอนด์ ซัพพลาย 8,680.00      
38 วัสดุการเกษตร 20,832.90       20,832.90         เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้ารุงการโลหะ 20,832.90   ร้าน บ้ารุงการโลหะ 20,832.90    
39 วัสดุการเกษตร 15,572.78       15,572.78         เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้ารุงการโลหะ 15,572.78   ร้าน บ้ารุงการโลหะ 15,572.78    
40 วัสดุการเกษตร 26,000.00       26,000.00         เฉพาะเจาะจง  บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 26,000.00   บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 26,000.00    
41 วัสดุการเกษตร 31,000.00       31,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 31,000.00   บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ้ากัด 31,000.00    
42 วัสดุน้้ามันเพลิงและหล่อล่ืน 11,170.80       11,170.80         เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้ารุงการโลหะ 11,170.80   ร้าน บ้ารุงการโลหะ 11,170.80    
43 วัสดุน้้ามันเพลิงและหล่อล่ืน 37,840.00       37,840.00       เฉพาะเจาะจง สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 37,840.00   สหกรณ์นิคมท่ายาง จ้ากัด 37,840.00    
44 วัสดุการเกษตร 14,610.85       14,610.85         เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้ารุงการโลหะ 14,610.85   ร้าน บ้ารุงการโลหะ 14,610.85    
45 วัสดุการเกษตร 16,724.10       16,724.10         เฉพาะเจาะจง  ร้าน บ้ารุงการโลหะ 16,724.10   ร้าน บ้ารุงการโลหะ 16,724.10    
46 วัสดุการเกษตร 12,020.00       12,020.00         เฉพาะเจาะจง  บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 12,020.00   บ.ต้นเกษตร จ้ากัด 12,020.00    
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