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1 วัสดกุอสราง 1,000.00 749.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธุวนันท 749.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.214/2564

2 สอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร 7,800.00 7,704.00 เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร คาลิเบรชั่น 7,704.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.215/2564

3 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 42,000.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.ท็อป อะควา 40,660.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.216/2564

4 วัสดสํุานักงาน 54,000.00 52,966.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ ออฟฟส สเตชั่นเนอรี่ 52,966.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.217/2564

5 วัสดกุารเกษตร 16,000.00 15,750.00 เฉพาะเจาะจง ธีรเดช พาณิชย 15,750.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.220/2564

6 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 51,000.00 49,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอร ลิคควิด 49,800.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.221/2564

7 วัสดกุารเกษตร 320.00 310.30 เฉพาะเจาะจง บ.อาภรณเจริญ 310.30 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.222/2564

8 วัสดกุารเกษตร 17,650.00 17,650.00 เฉพาะเจาะจง นางมลฑา เนตรลอมวงค 17,650.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.223/2564

9 วัสดกุารเกษตร 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลีดเดอร 2,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.224/2564

10 วัสดกุารเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง นางภัชรา ศิริตันติวัฒน 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.225/2564

11 ซอมเครื่องปนไฟ 75,000.00 73,360.00 เฉพาะเจาะจง SP เซอรวิส 73,630.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.226/2564

12 ตรวจวิเคราะหสารตกคาง 8,000.00 7,811.00 เฉพาะเจาะจง หองปฏิบัติการกลาง(สาขาสมุทรสาคร) 7,811.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.227/2564

13 วัสดกุารเกษตร 16,830.00 16,830.00 เฉพาะเจาะจง กิตติซัพพลาย 16,830.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.228/2564

14 วัสดกุารเกษตร 6,200.00 6,099.00 เฉพาะเจาะจง บ.เคแอนดเอ เคมีคอล 6,099.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.229/2564

15 วัสดกุารเกษตร 5,400.00 5,400.00 เฉพาะเจาะจง บ.มารีน ซินเนอรจี 5,400.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.230/2564

16 วัสดกุอสราง 7,000.00 6,628.65 เฉพาะเจาะจง บ.ธุวนันท 6,628.65 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.231/2564

17 วัสดยุานพาหนะและขนสง 7,100.00 7,072.00 เฉพาะเจาะจง บ.ธุวนันท 7,072.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.232/2564

18 ทดสอบความชํานาญ 6,000.00 5,885.00 เฉพาะเจาะจง หองปฏิบัติการกลาง 5,885.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.233/2564

19 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 14,000.00 12,797.20 เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 12,797.20 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.234/2564

20 วัสดกุารเกษตร 7,000.00 6,206.00 เฉพาะเจาะจง บ.อาภรณเจริญ มอเตอร 6,206.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.235/2564

21 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 21,200.00 20,437.00 เฉพาะเจาะจง บ.แอดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง 20,437.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.236/2564

แบบ สขร.1

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงสมุทรสาคร

วันท่ี   31  เดือน   พฤษภาคม   พ.ศ. 2563
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22 วัสดงุานบานงานครัว 20,200.00 16,850.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ ออฟฟส สเตชั่นเนอรี่ 16,850.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.237/2564

23 วัสดคุอมพิวเตอร 11,000.00 9,040.00 เฉพาะเจาะจง หจก.โปรวายเดอร ซพัพลาย (2001) 9,040.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.238/2564

24 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 80,000.00 73,616.00 เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพร 73,616.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.240/2564

25 ซอมรถยนต ญร9166 12,500.00 12,101.70 เฉพาะเจาะจง บ.แสงโชติชัย 12,101.70 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.241/2564

26 วัสดกุารเกษตร 1,500.00 1,476.60 เฉพาะเจาะจง บ.อาภรณเจริญ มอเตอร 1,476.60 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.242/2564

27 ซอมตูแชแข็ง 2,500.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง นายรวม จันทรพูน 1,800.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.243/2564

28 ซอมระบบไฟฟา 12,000.00 11,500.00 เฉพาะเจาะจง นายธวิทย จารูญ 11,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.244/2564

29 จางเช็คเครื่องไนโตรเจน 2,500.00 2,140.00 เฉพาะเจาะจง บ.โพลีซอรส 2,140.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.245/2564

30 จางทําลายสารเคมี 50,000.00 40,660.00 เฉพาะเจาะจง บ.สยาม แมททีเรียลส 40,660.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.247/2564

31 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 10,600.00 10,186.40 เฉพาะเจาะจง บ.แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง 10,186.40 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.248/2564

32 วัสดวุทิยาศาสตรและสารเคมี 6,900.00 6,445.68 เฉพาะเจาะจง หจก.ท.ีซ.ีสถาพรกรุป 6,445.68 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.249/2564


