
แบบ สขร.1

ล ำดับ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,644.00           10,644.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ ากัด บริษัท หมูทองออยล์ระยอง จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 147/2564

ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 1/5/64

2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 19,900.00           19,900.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 148/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6,000.00             6,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 149/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

4 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 17,800.00           17,800.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 150/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

5 ครุภัณฑ์ส านักงาน 15,000.00           15,000.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 151/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

6 ครุภัณฑ์การเกษตร 8,000.00             8,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 152/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 12,500.00           12,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 153/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 5/4/64

8 วัสดุการเกษตร 10,500.00           10,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง นายสน่ัน ทองอ่วม นายสน่ัน ทองอ่วม การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 154/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 7/4/64

9 วัสดุการเกษตร 10,460.00           10,460.00      วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 155/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 7/4/64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
หน่วยงำน ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดระยอง

วันท่ี 1-30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2564

งำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ล ำดับ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ท่ี ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10 วัสดุการเกษตร 8,600.00             8,600.00        วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 156/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 7/4/64

11 วัสดุก่อสร้าง 6,503.46             6,503.46        วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิคมศรีเจริญค้าวัสดุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นิคมศรีเจริญค้าวัสดุ การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 157/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 7/4/64

12 วัสดุการเกษตร 16,300.00           16,300.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 167/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 19/4/64

13 วัสดุวิทยาศาสตร์และ 10,200.00           10,200.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 168/2564
การแพทย์ ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 19/4/64

14 วัสดุการเกษตร 35,600.00           35,600.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 178/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 23/4/64

15 วัสดุการเกษตร 54,500.00           54,500.00      วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด การบริการเหมาะสมกับงานท่ีใช้ ศปจ.รย 179/2564
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ลว 23/4/64

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุปงำนท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง  รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ


