
แบบ สขร. 1

หน้าที ่1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

1
จัดซ่อมท่อสูบน ้ำ จ้ำนวน 7 รำยกำร
เลขครุภัณฑ์ 03-022-01174-00 
00000012614

5,000.00               2,578.70           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพัฒนำจักรกล 2,578.70      ร้ำนพัฒนำจักรกล รำคำต ้ำสุด
ใบสั งจ้ำงที  185/2562 
ลงวันที  3 กรกฎำคม 2562

2 ซื อวัสดุกอ่สร้ำง จ้ำนวน 2 รำยกำร 1,000.00               500.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมืองทองค้ำเสำเขม็ 500.00         ร้ำนเมืองทองค้ำเสำเขม็ รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  186/2562 
ลงวันที  3 กรกฎำคม 2562

3 ซื อวัสดุน ้ำมันเชื อเพลิง จ้ำนวน 1 รำยกำร 7,500.00               7,059.83           เฉพำะเจำะจง บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั 7,059.83      บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  186.1/2562 
ลงวันที  8 กรกฎำคม 2562

4 จ้ำงซ่อมเครื องกรอกน ้ำบริสุทธิ์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 26,000.00             25,145.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ้ำกดั 25,145.00    บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั น จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  188/2562 
ลงวันที  11 กรกฎำคม 2562

5 ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 3 รำยกำร 40,000.00             39,188.75         เฉพำะเจำะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนช จ้ำกดั 39,188.75    บริษัท เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนช จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  189/2562 
ลงวันที  11 กรกฎำคม 2562

6 จ้ำงซ่อมแอร์รถยนต์ จ้ำนวน 6 รำยกำร 4,500.00               4,100.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักด์ิแอร์เซอร์วิส 4,100.00      ร้ำนศักด์ิแอร์เซอร์วิส รำคำต ้ำสุด
ใบสั งจ้ำงที  190/2562 
ลงวันที  12 กรกฎำคม 2562

7 ซื อวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 1 รำยกำร 11,000.00             9,826.00           เฉพำะเจำะจง
บ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 
(มหำชน) สำขำสุพรรณบุรี

9,826.00      
บ.บิก๊ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 
(มหำชน) สำขำสุพรรณบุรี

รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  191/2562 
ลงวันที  12 กรกฎำคม 2562

8

จัดจ้ำงเปลี ยนถำ่ยน ้ำมันเครื อง พร้อมกรองน ้ำมันเครื อง 
จ้ำนวน 1 รำยกำร
รถตู้รำชกำร ทะเบียน นข 5229 สุพรรณบุรี
เลขครุภัณฑ์ 02-003-00005-00

3,000.00               1,230.00           เฉพำะเจำะจง บ.หลักเมือง-ถำวรพำณิชย ์จ้ำกดั 1,230.00      บ.หลักเมือง-ถำวรพำณิชย ์จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งจ้ำงที  192/2562 
ลงวันที  15 กรกฎำคม 2562

9 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น จ้ำนวน 1 รำยกำร 3,000.00               2,149.60           เฉพำะเจำะจง บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั 2,149.60      บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  193/2562 
ลงวันที  19 กรกฎำคม 2562

10 ซื อวัสดุเชื อเพลิงและหล่อลื น จ้ำนวน 1 รำยกำร 42,000.00             37,618.00         เฉพำะเจำะจง บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั 37,618.00    บริษัทหลักเมืองถำวรปิโตรเลียมจ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  194/2562 
ลงวันที  19 กรกฎำคม 2562

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ
หรือจา้ง



แบบ สขร. 1

หน้าที ่2

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาทีเ่สนอ

11 ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 800.00                  720.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพรรณออ๊กซิเยน่ 720.00         ร้ำนสุพรรณออ๊กซิเยน่ รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  195/2562 
ลงวันที  19 กรกฎำคม 2562

12 ซื อวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 40,000.00             36,000.00         เฉพำะเจำะจง นำยทศพร สมำนมิตร 36,000.00    นำยทศพร สมำนมิตร รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  195.1/2562 
ลงวันที  22 กรกฎำคม 2562

13 ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 150,000.00           149,800.00       เฉพำะเจำะจง บริษัทไซแอนติฟิค ซัพพลำย จ้ำกดั 149,800.00  บริษัทไซแอนติฟิค ซัพพลำย จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  196/2562 
ลงวันที  23 กรกฎำคม 2562

14 จ้ำงสอบเทียบเครื องมือวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 9 รำยกำร 9,000.00               8,667.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท ดอกเตอร์คำลิเบรชั น จ้ำกดั 8,667.00      บริษัท ดอกเตอร์คำลิเบรชั น จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  197/2562 
ลงวันที  23 กรกฎำคม 2562

15 ซื อวัสดุวิทยำศำสตร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 800.00                  720.00              เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุพรรณออ๊กซิเยน่ 720.00         ร้ำนสุพรรณออ๊กซิเยน่ รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  198/2562 
ลงวันที  25 กรกฎำคม 2562

16
จ้ำงเหมำบริกำร เปลี ยนยำงรถยนต์ 
ทะเบียน กท 1671 สุพรรณบุรี

13,000.00             12,800.00         เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 12,800.00    บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งจ้ำงที  199/2562 
ลงวันที  26 กรกฎำคม 2562

17 ซื อวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00               9,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทิพวรรณ 9,000.00      ร้ำนทิพวรรณ รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  200/2562 
ลงวันที  30 กรกฎำคม 2562

18 จ้ำงเหมำบริกำร พิมพ์สต๊ิกเกอร์ จ้ำนวน 1 รำยกำร 10,000.00             9,000.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท วัน แฟมมิรี  ปริ นติ ง เซอร์วิส จ้ำกดั 9,000.00      บริษัท วัน แฟมมิรี  ปริ นติ ง เซอร์วิส จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  200.1/2562 
ลงวันที  30 กรกฎำคม 2562

19
จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท 1671 สุพรรณบุรี 
จ้ำนวน 1 รำยกำร

9,000.00               8,650.00           เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ้ำกดั 8,650.00      บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ้ำกดั รำคำต ้ำสุด
ใบสั งจ้ำงที  201/2562 
ลงวันที  30 กรกฎำคม 2562

20 ซื อวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 9,600.00               9,000.00           เฉพำะเจำะจง ร้ำนทิพวรรณ 9,000.00      ร้ำนทิพวรรณ รำคำต ้ำสุด
ใบสั งซื อที  202/2562 
ลงวันที  31 กรกฎำคม 2562

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง
เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที ่1 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานทีจ่ดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง


