
รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,900.00                   4,737.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็นพี      4,737.00 ร้านพเีอ็นพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่106/2563            
ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

2 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00            640.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 640.00        ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่133/2563            
ลงวันที ่16 มนีาคม 2563

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 21,000.00              20,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็นพี    20,300.00 ร้านพเีอ็นพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่136/2563            
ลงวันที ่18 มนีาคม 2563

4 จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้้า 2,000.00            1,820.00       เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 1,820.00     นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่128/2563           
 ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,000.00            2,434.25       เฉพาะเจาะจง บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด 2,434.25     บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่129/2563            
ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00                   3,413.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกิจบัณฑิต จ้ากัด      3,413.30 บริษัท สหกิจบัณฑิต จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่126/2563            
ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

7 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 4,900.00                   4,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด      4,780.00 บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่127/2563            
ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00                   3,541.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกิจบัณฑิต จ้ากัด      3,541.70 บริษัท สหกิจบัณฑิต จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่125/2563            
ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

9 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,000.00                   1,838.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์      1,838.00 ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่113/2563            
ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,500.00                   4,183.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด      4,183.70 บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่114/2563            
ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,000.00                   2,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร      2,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่110/2563            
ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,900.00                   3,449.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต.แสงอุปกรณ์
สุพรรณบุรี

     3,449.00
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ต.แสงอุปกรณ์
สุพรรณบุรี

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่79/2563            
ลงวันที ่29 มกราคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบุรี

วนัที ่1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบุรี



หน้าที ่2

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

13 ซ้ือวัสดุไฟฟา้ 2,000.00                   1,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด      1,870.00 บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่117/2563            
ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,500.00            1,950.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 1,950.00     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่101/2563            
ลงวันที ่17 กมุภาพันธ์ 2563

15 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00            880.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 880.00        ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่109/2563            
ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

16 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 1,500.00            1,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างสรรไอที 1,000.00     ร้านสร้างสรรไอที ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่104/2563           
 ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

17 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,000.00            660.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 660.00        ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่116/2563            
ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563

18 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,000.00            2,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพทุธศรีอารีย์ประทีป 2,100.00     ร้านพทุธศรีอารีย์ประทีป ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่112/2563            
ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

19 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,000.00            1,750.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด 1,750.00     บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่81/2563            
ลงวันที ่31 มกราคม 2563

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00            3,500.00       เฉพาะเจาะจง นายจ้าลอง ทองอุทิศ 3,500.00     นายจ้าลอง ทองอุทิศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่98/2563            
ลงวันที ่11 กมุภาพันธ์ 2563

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร 500.00                        278.00 เฉพาะเจาะจง บิ๊กซี ชุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ.         278.00 บิ๊กซี ชุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. ราคาเหมาะสม
บิลเงินสด                              
 ลงวันที ่16 มนีาคม 2563

หน้าที ่3
วนัที ่1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วนัที ่1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบุรี

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป



รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

22 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,500.00                     450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็นพี         450.00 ร้านพเีอ็นพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่135/2563            
ลงวันที ่18 มนีาคม 2563

23 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 600.00                        540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น         540.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่151/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

24 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 400.00               370.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 370.00        ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่156/2563            
ลงวันที ่26 มนีาคม 2563

25 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,000.00                     683.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด         683.20 บริษัท กวางทองเจริญ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่155/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

26 จ้างซ่อมรถยนต์ ก 6426 สพ. 9,000.00            8,500.00       เฉพาะเจาะจง นาซ่าแอร์ 8,500.00     นาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่95/2563            
ลงวันที ่11 กมุภาพันธ์ 2563

27 ซ้ือวัสดุการเกษตร 10,000.00          9,207.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 9,207.00     ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่105/2563            
ลงวันที ่26 กมุภาพันธ์ 2563

28 จา้งซ่อมท่อสูบน้้า 8,000.00            7,254.60       เฉพาะเจาะจง พฒันาจักรกล 7,254.60     พฒันาจักรกล ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่115/2563            
ลงวันที ่27 กมุภาพันธ์ 2563

29 ซ้ือวัสดุการเกษตร 16,000.00          15,900.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 15,900.00   ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่147/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

30 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 300.00               210.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด 210.00        บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่153/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

31 ซ้ือวัสดุการเกษตร 25,000.00          21,400.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 21,400.00   ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่94.1/2563           
 ลงวันที ่11 กมุภาพันธ์ 2563

32 ซ้ือวัสดุการเกษตร 65,000.00          64,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 64,600.00   ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่146/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

หน้าที ่4

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

33 ซ้ือวัสดุการเกษตร 40,000.00              39,320.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร    39,320.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่148/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

34 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,700.00              12,615.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนด์ จ้ากัด    12,615.30 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนด์ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่121/2563            
ลงวันที ่2 มนีาคม 2563

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจา้ง

เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบุรี

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกและราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง
เหตผุลทีคั่ดเลอืกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

วนัที ่1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



35 จ้างซ่อมคอมพวิเตอร์ 6,000.00                   5,940.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างสรรไอที      5,940.00 ร้านสร้างสรรไอที ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่154/2563           
 ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

36 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,000.00            7,800.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 7,800.00     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่149/2563            
ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

37 จ้างซ่อมรถยนต์ 83-9160 สพ. 600.00               500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวร 2004 จ้ากัด 500.00        บริษัท หลักเมืองถาวร 2004 จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่158/2563           
 ลงวันที ่26 มนีาคม 2563

38 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,000.00            2,510.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 2,510.00     ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่157/2563           
 ลงวันที ่26 มนีาคม 2563

39 จ้างซ่อมรถยนต์ บร 8313 สพ. 3,100.00            3,000.00       เฉพาะเจาะจง นาซ่าแอร์ 3,000.00     นาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่164/2563           
 ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

40 ค่าจา้งถา่ยเอกสาร 2,800.00            2,721.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ บี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ 2,721.00     ร้านเอ บี ก๊อปปี้เซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่ 167/2563           
 ลงวันที ่3 เมษายน 2563

41 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00            1,960.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มงกุฏทอง จ้ากัด 1,960.00     บริษัท มงกุฏทอง จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่170/2563            
ลงวันที ่7 เมษายน 2563

42 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,700.00            1,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 1,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่175/2563            
ลงวันที ่9 เมษายน 2563

43 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2,000.00                   1,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม      1,725.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่173/2563            
ลงวันที ่9 เมษายน 2563

44 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00          10,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 10,000.00       ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่159/2563            
ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

45 ซ้ือวัสดุการเกษตร 20,000.00          17,700.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 17,700.00       ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่160/2563            
ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

46 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 35,000.00          33,812.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เจนเนอรัล อคีวิปเมน้ท์ จ้ากดั 33,812.00       บริษัท สยาม เจนเนอรัล อคีวิปเมน้ท์ จ้ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่140/2563            
ลงวันที ่20 มนีาคม 2563

47 จา้งซ่อมเคร่ืองกรองน้้า TKA 42,000.00          41,676.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากดั 41,676.50       บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่142/2563           
 ลงวันที ่20 มนีาคม 2563

48 จา้งซ่อมรถยนต์ตู้ นข 5229 สพ. 51,000.00          50,440.00        เฉพาะเจาะจง นายวรเมธ แซ่ตัง 50,440.00       นายวรเมธ แซ่ตัง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่134/2563            
ลงวันที ่16 มนีาคม 2563

หน้าที ่5

49 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00              11,700.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร    11,700.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่161/2563            
ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

50 ซ้ือวัสดุการเกษตร 150,000.00          144,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร  144,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่158.1/2563          
  ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

51 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 11,000.00              10,725.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์    10,725.00 ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่152/2563           
 ลงวันที ่23 มนีาคม 2563

52 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,500.00            5,093.20       เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอพเพนดอร์ป(ประเทศไทย)
จ้ากัด

5,093.20     
บริษัท เอพเพนดอร์ป(ประเทศไทย)
จ้ากัด

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่144/2563            
ลงวันที ่20 มนีาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืน เมษายน 2563 ประจ าปีงบประมาณ 2563

 ศูนยว์จิยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสพุรรณบุรี

วนัที ่1 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563



53 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 16,800.00          16,799.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ้ากัด 16,799.00   บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่137/2563            
ลงวันที ่20 มนีาคม 2563

54 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,700.00            1,600.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร 1,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่162/2563            
ลงวันที ่30 มนีาคม 2563

55 ซ้ือวัสดุน้้ามนัเชื้อเพลิง 8,000.00            7,766.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ้ากัด 7,766.00     บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที ่ 166/2563           
 ลงวันที ่3 เมษายน 2563

56 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 19,950.00          19,934.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ จ้ากัด 19,934.10   บริษัท ลิแกนด์ ไซแอนติฟคิ จ้ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที ่138/2563            
ลงวันที ่20  มนีาคม 2563


