
ลําดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจาง วงเงินท่ีจะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผูท่ีไดรับการคัดเลือก

และราคาที่ตกลงซื้อ

หรือจาง

เหตุผลท่ี

คัดเลือกโดย

 สรุป

เลขที่และวันท่ีของ

สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือหรือจาง

1 ซอมระบบประปา (บาดาล) 38,500.00 38,306.00 เฉพาะเจาะจง รุงเรืองบาดาล 38,306.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.111/2564

2 วัสดกุารเกษตร 65,000.00 55,000.00 เฉพาะเจาะจง สายทองคํา นอยศรี 55,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.112/2564

3 วัสดสํุานักงาน วัสดุไฟฟา 9,660.00 7,203.00 เฉพาะเจาะจง นาฟ ออฟฟสสเตชั่นเนอรี่ 7,203.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.113/2564

4 วัสดกุารเกษตร 6,000.00 5,029.00 เฉพาะเจาะจง ธุวนันท 5,029.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.114/2564

5 วัสดไุฟฟา วัสดงุานบานงานครัว 1,050.00 1,000.00 เฉพาะเจาะจง นาฟ ออฟฟสสเตชั่นเนอรี่ 1,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.115/2564

6 วัสดกุารเกษตร 12,000.00 10,500.00 เฉพาะเจาะจง ธีรเดช พาณิชย 10,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.116/2564

7 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 1,200.00 10,946.10 เฉพาะเจาะจง เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 10,946.10 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.117/2564

8 ซอมแซมครุภัณฑการเกษตร 20,000.00 17,100.00 เฉพาะเจาะจง เชิด มินแกว 17,100.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.118/2564

9 จางบรรจุวัสดุรองรับ 13,000.00 12,800.00 เฉพาะเจาะจง บุญเรือง พรหมลิขิต 12,800.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.119/2564

10 ทดสอบความชํานาญ 5,500.00 5,300.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ 5,300.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.120/2564

11 วัสดกุารเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรา ศิริตันติวัฒน 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.121/2564

12 วัสดงุานบานงานครัว 4,500.00 4,290.70 เฉพาะเจาะจง อาภรณเจริญมอเตอร 4,290.70 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.122/2564

13 ซอมแซมรถยนต ญร9166 3,320.00 2,953.20 เฉพาะเจาะจง แสงโชติชัย 2,953.20 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.123/2564

14 วัสดกุารเกษตร 40,000.00 40,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพิศ ถวิลหา 40,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.124/2564

15 วัสดกุารเกษตร 17,120.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง มลฑา เนตรลอมวงค 15,250.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.125/2564

16 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร 15,500.00 15,186.51 เฉพาะเจาะจง สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 15,186.51 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.126/2564

17 ซอมแซมรถยนต ฮท6067 12,500.00 12,100.00 เฉพาะเจาะจง อูนพรัตน 12,100.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.127/2564

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสมุทรสาคร

วันที่    25     เดือน   กุมภาพันธ   พ.ศ. 2564
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แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสมุทรสาคร
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18 วัสดงุานบานงานครัว 8,500.00 7,928.70 เฉพาะเจาะจง อาภรณเจริญมอเตอร 7,928.70 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.128/2564

19 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 242,000.00 235,019.08 เฉพาะเจาะจง ไบโอแล็บเทรดดิ้ง 235,019.08 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.129/2564

20 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 128,000.00 124,976.00 เฉพาะเจาะจง ไบโอจีโนเมด 124,976.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.130/2564

21 วัสดกุารเกษตร 18,100.00 17,970.00 เฉพาะเจาะจง กิตติซพัพลาย 17,970.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.133/2564

22 วัสดกุารเกษตร 28,500.00 28,500.00 เฉพาะเจาะจง มารีน ซินเนอรจี 28,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.134/2564

23 วัสดกุารเกษตร 6,000.00 6,000.00 เฉพาะเจาะจง สิด อะควอเรี่ยม 6,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.135/2564

24 ลําเลยีงพันธุสัตวนํ้า 15,000.00 14,200.00 เฉพาะเจาะจง ธีรเดช พาณิชย 14,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.136/2564

25 วัสดกุารเกษตร 3,200.00 3,200.00 เฉพาะเจาะจง อินวอเตอร 3,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.137/2564

26 วัสดกุารเกษตร 3,600.00 3,600.00 เฉพาะเจาะจง มารีน ลีดเดอร 3,600.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.138/2564

27 ซอมแซมรถยนต ศจ 1087 7,000.00 6,880.10 เฉพาะเจาะจง แสงโชติชัย 6,880.10 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.139/2564

28 จางตรวจวิเคราะหสาร 8,000.00 6,955.00 เฉพาะเจาะจง หองปฏิบัติการกลางประเทศไทย 6,955.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.140/2564

29 จางขนสงจุลินทรีย 5,000.00 3,804.00 เฉพาะเจาะจง บิสซิเนสไอเดีย 3,804.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.141/2564

30 จางขนสงจุลินทรีย 1,500.00 1,092.00 เฉพาะเจาะจง บิสซิเนสไอเดีย 1,092.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.142/2564

31 จางขนสงจุลินทรีย 3,000.00 2,730.00 เฉพาะเจาะจง บิสซิเนสไอเดีย 2,730.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.143/2564

32 ซอมคอมพิวเตอร 2,000.00 1,819.00 เฉพาะเจาะจง บ๊ิกอูด 1,819.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.145/2564

33 วัสดกุารเกษตร 5,200.00 5,200.00 เฉพาะเจาะจง นาฟ ออฟฟสสเตชั่นเนอรี่ 5,200.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.148/2564


