
แบบ สขร. 1

หน้าที่ 1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน   1    รายการ 1,200.00                900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 900.00           ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่139/2562
ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2562

2 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 4    รายการ 26,000.00              25,060.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ 25,060.00      หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่140/2562
ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562

3 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 15    รายการ 6,000.00                5,291.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ 5,291.00        หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่141/2562
ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562

4 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 12    รายการ 10,000.00              9,464.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ 9,464.00        หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่142/2562
ลงวนัที ่10 พฤษภาคม 2562

5 จัดจ้างถ่ายเอกสาร  จ านวน  1   รายการ 2,500.00                2,002.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ บ ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 2,002.00        ร้าน เอ บ ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่143/2562
ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2562

6 จัดซ้ือวสัดุวสัดุการเกษตร จ านวน 2  รายการ 1,300.00                1,280.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็มพี 1,280.00        ร้านพเีอ็มพี เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่144/2562
ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2562

7 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง  จ านวน 13 รายการ 2,000.00                1,120.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเหล็กสุพรรณ 1,120.00        ร้านเหล็กสุพรรณ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่145/2562
ลงวนัที ่13 พฤษภาคม 2562

8 จัดซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง  จ านวน 2 รายการ 7,000.00                6,256.40      เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวรปโิตรเลียม จ ากัด 6,256.40        บ.หลักเมืองถาวรปโิตรเลียม จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่145.1/2562
ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2562

9 จัดซ้ือวสัดุจ้างเหมาบริการสอบเทยีบเคร่ืองมือ  จ านวน 5 รายการ 21,000.00              20,651.00    เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) 20,651.00      สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญีปุ่น่) เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่147/2562
ลงวนัที ่14 พฤษภาคม 2562

10 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน  1 รายการ 3,700.00                3,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร 3,600.00        หจก.เสรีภาพการเกษตร เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่149/2562
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 4 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 2

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

11 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร  จ านวน  1 รายการ 3,000.00                2,350.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและ
การเกษตร
สุพรรณบรีุ จ ากัด

2,350.00        
สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและ
การเกษตร
สุพรรณบรีุ จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่150/2562
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562

12 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน  2 รายการ 3,100.00                2,950.00      เฉพาะเจาะจง
สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและ
การเกษตร
สุพรรณบรีุ จ ากัด

2,950.00        
สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าและ
การเกษตร
สุพรรณบรีุ จ ากัด

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่151/2562
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2562

13 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน  7 รายการ 22,000.00              21,658.94    เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด
(ส านกังานใหญ่)

21,658.94      
บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด
(ส านกังานใหญ่)

เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่151.1/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

14 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 2,500.00                2,002.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ บ ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ 2,002.00        ร้าน เอ บ ีก๊อปปีเ้ซ็นเตอร์ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่152/2562
ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2562

15 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร    จ านวน 2 รายการ 2,000.00                920.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็มพี 920.00           ร้านพเีอ็มพี เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่153/2562
ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2562

16 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,500.00                900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 900.00           ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่154/2562
ลงวนัที ่23 พฤษภาคม 2562

17 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน  7 รายการ 22,000.00              21,658.94    เฉพาะเจาะจง บ.SNP ไซปแอนติฟคิ จ ากัด 21,658.94      บ.SNP ไซปแอนติฟคิ จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่154.1/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

18 จัดซ้ือวสัดุไฟฟา้ จ านวน 3 รายการ 3,000.00                2,964.00      เฉพาะเจาะจง บ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด 2,964.00        บ.ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่155/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

19 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 4  รายการ 4,980.00                4,950.00      เฉพาะเจาะจง หนึง่แอร์เซอร์วสิ 4,950.00        หนึง่แอร์เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่156/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

20 จัดจ้างซ่อมตู้ท าความเย็น  จ านวน 2  รายการ 4,500.00                4,000.00      เฉพาะเจาะจง หนึง่แอร์เซอร์วสิ 4,000.00        หนึง่แอร์เซอร์วสิ เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่157/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 4 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 3

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

21
จัดจ้างสอบเทยีบเคร่ือง HPLC จ านวน 2 รายการ
เลขครุภณัฑ์ 040020026300

100,000.00            99,675.85    เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพ์ร แอนโซซิเอส จ ากัด 99,675.85      บ.สิทธิพ์ร แอนโซซิเอส จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่157.1/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

22 จัดจ้างท าปา้ยไวนลิ  จ านวน 1 รายการ 500.00                   240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกึ่ม 2 240.00           ร้านบา้นกึ่ม 2 เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่158/2562
ลงวนัที ่24 พฤษภาคม 2562

23
จัดจ้างสอบเทยีบเคร่ือง HPLC (CHP 04) จ านวน 2 รายการ

100,000.00            99,675.85    เฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพ์ร แอนโซซิเอส จ ากัด 99,675.85      บ.สิทธิพ์ร แอนโซซิเอส จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังจ้างที ่158.1/2562
ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2562

24 จัดซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน  3  รายการ 2,500.00                1,626.40      เฉพาะเจาะจง หจก.ช.ไพศาลก่อสร้าง (ส านกังานใหญ่) 1,626.40        หจก.ช.ไพศาลก่อสร้าง (ส านกังานใหญ่) เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่159/2562
ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2562

25 จัดซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 15  รายการ 90,000.00              88,223.64    เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด 88,223.64      บ.เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด เปน็ผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบส่ังซ้ือที ่159.1/2562
ลงวนัที ่27 พฤษภาคม 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 4 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2562

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้ับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือ

จ้าง


