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วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และวัสดุ 8,508.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงดิน เพ่ือการวิเคราะห์ 8,508.00 บาท

2. จ้างบริการซ่อมตู้ดูดควัน (Hood2) 1 ตู้ 14,980.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรดักส์ บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรดักส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

14,980.00 บาท

3. จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจ าปี 2561 29,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ณภัทร ดีไซน์ บจ.ณภัทร ดีไซน์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 50 ชุด 28,890.00 บาท

4. จ้างเปล่ียนยางรถยนต์ 5 กฆ-8447 กทม. 22,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.กมลการยาง บจ.กมลการยาง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 4 เส้น 21,400.00 บาท

5. จ้างไถพรวนดินเพ่ือท าแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุพืช 8,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชา  สุขเสาธง นายเดชา  สุขเสาธง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปุ๋ยสด 13,910.00 บาท

6. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 15,065.60 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

15,065.60 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561)
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7. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เมทเล่อร์ โทเลโด (ปทท) บจ.เมทเล่อร์ โทเลโด (ปทท) เป็นราคาท่ีเหมาะสม

3,424.00 บาท

8. ซ้ือวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

4 รายการ (หมึก) 7,104.80 บาท

9. จ้างเหมาปลูกพืชปุ๋ยสด จ านวน 12 ไร่ 7,200.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายเดชา  สุขเสาธง นายเดชา  สุขเสาธง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

7,200.00 บาท

10. จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์แผนท่ี  1 เคร่ือง 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ไอ เวิรค์ อินเตอร์ บจ.ไอ เวิรค์ อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

9,940.30 บาท

11. ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองวิทยาศาสตร์ 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านมาตรฐานกรุ๊ป ร้านมาตรฐานกรุ๊ป เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 6 รายการ 29,960.00 บาท
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