
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูที่ไดรับการ
คัดเลือกและ

ราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือก
โดย สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 วัสดุสํานักงาน 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟออฟฟส สเตชั่นเนอรี่ 5,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.74/2563

2 วัสดุการเกษตร 31,062.10 31,062.10 เฉพาะเจาะจง อาภรณเจริญ 31,062.10 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.76/2563

3 วัสดุการเกษตร 5,180.00 5,180.00 เฉพาะเจาะจง เนรมิตรภัณฑไมไผ 5,180.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.77/2563

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 8,454.90 8,454.90 เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงไทย 8,454.90 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.78/2563

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 4,145.60 4,145.60 เฉพาะเจาะจง บมจ.กรุงไทย 4,145.60 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.78.1/2563

7 ซอมเครื่องมือวิเคราะหยาปฏิชีวนะ 47,283.30 47,283.30 เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพร 47,283.30 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.79/2563

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง กั๊งแกสซิ่ง 2,970.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.80/2563

9 จางขนสงจุลินทรีย 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิสซิเนสไอเดีย 4,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.81/2563

10 วัสดุกอสราง 67,056.90 67,056.90 เฉพาะเจาะจง บ.ธุวนันท 67,056.90 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.82/2563

11 วัสดุการเกษตร 45,100.00 45,100.00 เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 45,100.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.83/2563

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,500.00 3,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.โชคมหาชัย 3,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.84/2563

13 วัสดุการเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรา 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.85/2563

14 วัสดุการเกษตร 7,870.00 7,870.00 เฉพาะเจาะจง นายประพจน 7,870.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.86/2563

15 วัสดุการเกษตร 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง เนรมิตรภัณฑไมไผ 450.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.87/2563

16 วัสดุคอมพิวเตอร 34,350.00 34,350.00 เฉพาะเจาะจง โปรวายเดอรซัพพลาย 34,350.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.88/2563

17 วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 9,630.00 9,630.00 เฉพาะเจาะจง บ.ซายน เทค 9,630.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.89/2563

18 วัสดุการเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรา 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.90/2563

19 วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 29,840.00 29,840.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อปอะควา 29,840.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.91/2563

20 วัสดุการเกษตร 7,490.00 7,490.00 เฉพาะเจาะจง ศักดิ์ชัยมอเตอร 7,490.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.92/2563

21 วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 60,818.80 60,818.80 เฉพาะเจาะจง บ.แอ็ดวานซแล็บ เทรดดิ้ง 60,818.80 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.93/2563

22 วัสดุการเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรา 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.94/2563

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร)

วันที่ 30 เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563
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แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563
ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝง เขต 2 (สมุทรสาคร)

วันที่ 30 เดือน   เมษายน   พ.ศ. 2563

23 วัสดุการเกษตร 20,420.00 20,420.00 เฉพาะเจาะจง นางมลฑา 20,420.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.95/2563

24 ซอมเครื่องปรับอากาศ 11,000.00 11,000.00 เฉพาะเจาะจง สุจินตแอร&อิเล็กทรอนิกส 11,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.96/2563

25 จางขนสงจุลินทรีย 2,016.00 2,016.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิสซิเนสไอเดีย 2,016.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.97/2563

26 ซอมคอมพิวเตอร 1,335.00 1,335.00 เฉพาะเจาะจง โปรวายเดอรซัพพลาย 1,335.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.98/2563

27 จางบรรจุวัสดุรองรับ 6,400.00 6,400.00 เฉพาะเจาะจง ระวิวรรณ พึ่งพร 6,400.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.100/2563

28 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 3,900.00 3,900.00 เฉพาะเจาะจง กั๊งแกสซิ่ง 3,900.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.101/2563

29 วัสดุกอสราง 822.83 822.83 เฉพาะเจาะจง บ. ธุวนันท 822.83 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.103/2563

30 วัสดุการเกษตร 4,200.00 4,200.00 เฉพาะเจาะจง รานเหลืองขม้ินกลการ 4,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.104/2563

31 วัสดุการเกษตร 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ยิ่งยงวัฒนา 1,700.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.105/2563

32 จางเหมา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐชยา 30,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.108/2563

33 จางเหมา 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ศิริพงษ 30,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.109/2563

34 จางเหมา 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง ณัฐดนัย 5,400.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.110/2563

35 สํานักงาน 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง ฐิติมาน้ําดื่ม 1,100.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.111/2563


