
1 ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ HIP K3 จ านวน 5 ตัว 18,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.1 /๒๕๖4 วันที่  22 /10/63

2
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงมุ้งประตูหน้าต่างชุดราว
ผ้าม่าน บ้านพักผู้เชี่ยวชาญ

38,898.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.2 /๒๕๖๓ วันที่  30 /10/63

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แบบ.สขร.1                                              วันที ่ 22  ตุลาคม  256๓

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



1
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1 รายการ (ทีว ี
LED UHD 4K SAMSUNG 43 นิ้ว)

22,780.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.3 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

2
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 
(ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG)

9,990.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.4 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

3
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 01-015-02071-00

17,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.5 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน กธ
 4046 จบ.

5,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.6 /๒๕๖๓ วันที   05 /11/63

5
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ 
ขนาด 25,000 BTU หน่วยตรวจฯ

16,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.7 /๒๕๖๓ วันที   06 /11/63

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

59,449.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.8 /๒๕๖๓ วันที   09 /11/63

7
จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 
KVA

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.9 /๒๕๖๓ วันที   10 /11/63

8
เช่าเครื องถ่ายเอกสาร Cannon รุ่น IR 
ADVC5235(CPS)

30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อิ้งค์ คอร์เปอเรชั น จ ากัด บริษัท อิ้งค์ คอร์เปอเรชั น จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.11 /๒๕๖๓ วันที   10 /11/63

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-00691-00

61,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.12 /๒๕๖๓ วันที   16 /11/63

10
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
11 รายการ

55,169.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.13 /๒๕๖๓ วันที   17 /11/63

11
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

5,860.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ยูมี มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท ยูมี มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล ซัพ

พลาย จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.14 /๒๕๖๓ วันที   25 /11/63

12 ซ้ือคลอรีน 70 % (เจคลอ) จ านวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.15 /๒๕๖๓ วันที   27 /11/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 พฤศจิกายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1
ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า จ านวน 
4,000,000 ตัว

40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.16 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถน าชมเบอร์ 2 6,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.17 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

3
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน
 นข 1621 จันทบุรี

8,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.18 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตักหน้าขุดหลัง 
หมายเลขทะเบียน ตค 28 จันทบุรี

14,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.19 /๒๕๖๓ วันที   08 /12/63

5
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน
 5 รายการ

24,192.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.20 /๒๕๖๓ วันที   08 /12/63

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถไถ ตค. 39 จันทบุรี 6,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.21 /๒๕๖๓ วันที   14 /12/63

7
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถ หมายเลขทะเบียน 
กข. 2181 จบ.

20,904.80 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ประชากจิมอเตอร์เซลส์ จ ากดั บริษทั ประชากจิมอเตอร์เซลส์ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.22 /๒๕๖๓ วันที   15 /12/63

8
ซ้ือยางรถยนต์ B/S 215-70-15 พร้อม
ต้ังศูนย์ถ้วงล้อ จ านวน 4 เส้น

13,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.23 /๒๕๖๓ วันที   15 /12/63

9
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

9,699.14 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.24 /๒๕๖๓ วันที   17 /12/63

10
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง
ในตัวอย่างสัตวน์้ า

21,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.25 /๒๕๖๓ วันที   17 /12/63

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10 รายการ 20,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.27 /๒๕๖๓ วันที   18 /12/63

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 10,649.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.28 /๒๕๖๓ วันที   18 /12/63

13
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน 
กธ-4046 จบ.

8,685.73 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972) ผู้

จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972) ผู้

จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.29 /๒๕๖๓ วันที   23 /12/63

14
จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื องมือ
วทิยาศาสตร์

13,268.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.30 /๒๕๖๓ วันที   23 /12/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4  ธนัวาคม  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 4  ธนัวาคม  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

15
ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 
รายการ

13,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กราเวียร์ ปร้ิน แพค็ จ ากดั บริษทั กราเวียร์ ปร้ิน แพค็ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.31 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

16
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน
 นข 1621 จบ.

7,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกอีอโต้ แอร์ แอนด์ ซาว์ด ร้านกอีอโต้ แอร์ แอนด์ ซาว์ด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.32 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

17 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 14 รายการ 18,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.33 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

18 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 12,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.34 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

19
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ 
ขนาด 35,000 BTU หน่วยตรวจฯ

30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.35 /๒๕๖๓ วันที   25 /12/63

20
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กธ 4046 จบ.

12,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.36 /๒๕๖๓ วันที   29 /12/63



1
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

25,490.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.37 /๒๕๖4 วันที่  04 /01/64

2
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.38 /๒๕๖4 วันที่  05 /01/64

3
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 25,000 BTU หน่วยตรวจสอบฯ

11,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.39 /๒๕๖4 วันที่  08 /01/64

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บท.9849 จันทบุรี

36,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางกนิรี เอกระ นางกนิรี เอกระ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.40 /๒๕๖4 วันที่  11 /01/64

5
ซ้ือProficiency Test Tetracycline group 
in Shrimp PT01-6401 จ านวน 1 
ตัวอย่าง

5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.41 /๒๕๖4 วันที่  12 /01/64

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
12 รายการ

99,900.55 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.42 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 20,865.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.43 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

8
จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ
วทิยาศาสตร์

5,992.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.44 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 20,000 BTU

16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.45 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

10
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,955.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.46 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

11
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-000691-00

107,630.21 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.47 /๒๕๖4 วันที่  14 /01/64

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 8,409.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.48 /๒๕๖4 วันที่  19 /01/64

13
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

16,596.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.49 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4  มกราคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 4  มกราคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

14
ซ้ือคอนกรีตก าลังอัด 180 กก./ตร.ซม. 
จ านวน 5 ลบ.ม.

11,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.50 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 24,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.51 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 9,715.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.52 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

17
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 BTU หน่วยตรวจฯ

6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.53 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

18
ซ้ือหญ้าเทียม (ขนาด 2 ม.x 25 ม. X 1 
ซม.) จ านวน 3 ม้วน

27,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาเกษตรภณัฑ์ ร้านกาญจนาเกษตรภณัฑ์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.54 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กง.6714 จันทบุรี

17,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ 

แสงพระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.55 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

20
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

38,734.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.56 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานชิ สตีล จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั สมชายพานชิ สตีล จนัทบรีุ

 จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.57 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

22
ซ้ือ Profiency testing program Oxolinic
 Acid in Shrimp จ านวน 1 ตัวอย่าง

5,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.58 /๒๕๖4 วันที่  26 /01/64



1
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้หมายเลขทะเบียน 
นข.274 จันทบุรี

7,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.59 /๒๕๖4 วันที   01 /02/64

2 ซ้ือคลอรีน 70% (เจคลอ) จ านวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.60 /๒๕๖4 วันที   02 /02/64

3 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 340.368 ลิตร 8,594.33 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.61 /๒๕๖4 วันที   02 /02/64

4
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
8 รายการ

75,756.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.62 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

5
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
3 รายการ

6,644.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.63 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

7,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด 

จ ากดั
บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.64 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

7
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

17,976.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.65 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

8
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างปัจจัยการผลิต

10,914.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.66 /๒๕๖4 วันที   04 /02/64

9 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,247.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.67 /๒๕๖4 วันที   04 /02/64

10 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 400 ลิตร 10,108.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.68 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

11
ซ้ือถุงด า ขนาด 36x45 นิ้ว จ านวน 150 
กก.

6,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.69 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

12
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศภายในห้อง
ธรุการ 01-015-02068-00, 
01-015-02069-00

23,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.70 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

13
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

95,775.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.71 /๒๕๖4 วันที   08 /02/64

15
ซ้ือยาง M/L 195-80-14 AGIRIS จ านวน 
4 เส้น

11,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.73 /๒๕๖4 วันที   09 /02/64

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 8,020.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานชิสตีลจนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั สมชายพานชิสตีลจนัทบรีุ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.74 /๒๕๖4 วันที   10 /02/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1  กุมภาพันธ ์ 2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



                                              วันที ่ 1  กุมภาพันธ ์ 2564 แบบ.สขร.1

17
ซ้ือถุงด า ขนาด 22x26 นิ้ว จ านวน 150 
กก.

6,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.75 /๒๕๖4 วันที   11 /02/64

18
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.76 /๒๕๖4 วันที   15 /02/64

19
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องท าน้ ากล้ัน RO 
No.04-041-00004-00

10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.77 /๒๕๖4 วันที   15 /02/64

20
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

29,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.78 /๒๕๖4 วันที   17 /02/64

21
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

13,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.79 /๒๕๖4 วันที   17 /02/64

22
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

12,870.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.80 /๒๕๖4 วันที   19 /02/64

23
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

6,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.81 /๒๕๖๔ วันที   19 /02/64

24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 14,684.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.82 /๒๕๖๔ วันที   19 /02/64

25
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 นก. 5614 จันทบุรี

5,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.83 /๒๕๖๔ วันที   23 /02/64

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 30,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.84 /๒๕๖๔ วันที   23 /02/64

27
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้หมายเลขทะเบียน 
นข.274 จันทบุรี

15,140.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.85 /๒๕๖๔ วันที   24 /02/64



1
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

16,156.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.86 /๒๕๖4 วันที่  02 /03/64

2
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

8,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.87 /๒๕๖4 วันที่  02 /03/64

3
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
กลุ่มตัวอย่างสัตวน์้ า

18,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.88 /๒๕๖4 วันที่  03 /03/64

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 15,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.89 /๒๕๖4 วันที่  09 /03/64

5
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 
รายการ

39,162.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมฯ 

จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมฯ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.90 /๒๕๖4 วันที่  11 /03/64

6
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ

16,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เดอะเบสท ์1 อเีล็กท

ริคชต้ีิ จ ากดั
บริษทั เดอะเบสท ์1 อเีล็กทริค

ชต้ีิ จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.91 /๒๕๖4 วันที่  11 /03/64

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 17,522.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท 

จ ากดั
บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.92 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

8
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 
รายการ

20,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.93 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-00691-00

58,204.36 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลยส์ี

 (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.94 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

10
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 กธ.4046 จบ.

5,059.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ

(1972) ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จ ากดั

บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972)
 ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั

ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.95 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

11
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองตู้อบลมร้อน เลข
ครุภัณฑ์ 04-003-00084-00

19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์ร่ี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์ร่ี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.96 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

12
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.97 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 2  มีนาคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



                                              วันที ่ 2  มีนาคม  2564 แบบ.สขร.1
13 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 8,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.98 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

15
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

13,593.29 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.99 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

16
จ้างซ่อมเคร่ือง Autoclave หมายเลข
ครุภัณฑ์ 04-005-00114-00

5,189.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.100 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

17
จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์ MilliQ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 04-041-00100-00

9,512.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.101 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

18
จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์ MilliQ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 04-041-00048-00

5,564.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.102 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 8,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.103 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

20
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

11,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.104 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

21
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 ม.5527 จันทบุรี

18,740.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.105 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

22 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพพ์นติ จนัทเกษม นางสาวพมิพพ์นติ จนัทเกษม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.106 /๒๕๖4 วันที่  23 /03/64

23
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 
รายการ

16,906.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ

 จ ากดั
บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.107 /๒๕๖๔ วันที่  24 /03/64

24

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ า ขนาด 20 
แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 
61-214-14010130001-282001-
001-05

9,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทพีเีอม็มอเตอร์ ร้านทพีเีอม็มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.108 /๒๕๖๔ วันที่  24 /03/64

25
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,955.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.109 /๒๕๖๔ วันที่  29 /03/64
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