
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูที่ไดรับการ

คัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย 

สรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซื้อหรือจาง

1 วัสดุการเกษตร 10,220.00 10,220.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ ออฟฟสสเตชั่นเนอรี่ 10,220.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.338/2564

2 วัสดุการเกษตร 20,000.00 20,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ ถวิลหา 20,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.339/2564

3 วัสดุการเกษตร 47,500.00 47,500.00 เฉพาะเจาะจง บ.มารีน ซินเนอรจี 47,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.340/2564

4 วัสดุการเกษตร 8,700.00 8,700.00 เฉพาะเจาะจง บ.มารีน ซินเนอรจี 8,700.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.341/2564

5 วัสดุกอสราง 50,000.00 46,360.96 เฉพาะเจาะจง บ.ธุวนันท 46,360.96 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.342/2564

6 จางทําปายอะคริลิค 3,300.00 3,295.60 เฉพาะเจาะจง โรจนศิลป โฆษณา 3,295.60 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.343/2564

7 วัสดุการเกษตร 25,000.00 23,365.00 เฉพาะเจาะจง มลฑา เนตรลอมวงค 23,365.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.344/2564

8 จางลางเครื่องปรับอากาศ 16,000.00 15,250.00 เฉพาะเจาะจง สุจินต แอร 15,250.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.345/2564

9 ซอมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง สุจินต แอร 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.346/2564

10 วัสดุการเกษตร 30,000.00 30,000.00 เฉพาะเจาะจง สมพิศ ถวิลหา 30,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.347/2564

11 วัสดุการเกษตร 15,000.00 14,700.00 เฉพาะเจาะจง ธีรเดช พาณิชย 14,700.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.348/2564

12 วัสดุการเกษตร 1,740.00 1,740.00 เฉพาะเจาะจง บีเอสเค ซัพพลาย 1,740.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.352/2564

13 วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 1,600.00 1,515.12 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค ไซเอ็นซ 1,515.12 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.353/2564

14 วัสดุกอสราง 12,000.00 11,630.00 เฉพาะเจาะจง เนรมิตรภัรฑไมไผ 11,630.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.354/2564

15 วัสดุสํานักงาน 3,800.00 3,790.00 เฉพาะเจาะจง บ.นาฟ ออฟส สเตชั่นเนอรี่ 3,790.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.355/2564

16 วัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี 41,442.00 27,820.00 เฉพาะเจาะจง บ.แปซิฟค ไซเอ็นซ 27,820.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.356/2564

17 ซอมเครื่องปรับอากาศ 3,000.00 2,800.00 เฉพาะเจาะจง สุจินต แอร 2,800.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.358/2564

18 วัสดุการเกษตร 28,000.00 28,000.00 เฉพาะเจาะจง มลฑา เนตรลอมวงค 28,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.359/2564

แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงสมุทรสาคร
วันที่     30    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564
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แบบ สขร.1
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าชายฝงสมุทรสาคร
วันที่     30    เดือน   กรกฎาคม   พ.ศ. 2564

19 ตรวจวิเคราะหสารตกคาง 3,500.00 3,370.50 เฉพาะเจาะจง หองปฏิบัติการกลาง 3,370.50 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.360/2564

20 ซอมรถ ศจ 1087 5,500.00 5,100.00 เฉพาะเจาะจง อูนพรัตน 5,100.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.361/2564

21 ซอมรถ บค 2078 12,500.00 12,300.00 เฉพาะเจาะจง อูนพรัตน 12,300.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.362/2564

22 วัสดุการเกษตร 10,000.00 9,330.40 เฉพาะเจาะจง บ.เคแอนดเอ เคมีคอล 9,330.40 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.366/2564

23 วัสดุการเกษตร 3,000.00 2,182.80 เฉพาะเจาะจง อาภรณเจริญ มอเตอร 2,182.80 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.367/2564

24 ขนสงจุลินทรีย ปม.1 4,500.00 3,206.00 เฉพาะเจาะจง บ.บิสซิเนส ไอเดีย 3,206.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.368/2564

25 ซอมรถ บจ 4968 1,000.00 866.70 เฉพาะเจาะจง บ.แสงโชติชัย 866.70 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.369/2564

26 จางทําปายไวนิล 800.00 770.40 เฉพาะเจาะจง โรจนศิลป โฆษณา 770.40 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.370/2564

27 ซอมรถ ฮท 6067 19,500.00 19,000.00 เฉพาะเจาะจง อูนพรัตน 19,000.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.371/2564

28 วัสดุการเกษตร 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง ภัชรา ศิริตันติวัฒน 2,500.00 ราคาต่ําสุด ศพช.สค.372/2564


