
แบบ สขร. 1

หน้าที่ 1

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 10 รายการ 48,000.00             47,952.05         เฉพาะเจาะจง บ.เซฟแอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด 47,952.05     บ.เซฟแอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  161/2562 
ลงวนัที  4 มิถุนายน 2562

2 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 8,000.00               7,960.80           เฉพาะเจาะจง บ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จ ากัด 7,960.80       บ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  162/2562 
ลงวนัที  4 มิถุนายน 2562

3
จดัจา้งเหมาบริการสอบเทียบเครื องมือ
จ านวน 8 รายการ

13,000.00             12,230.10         เฉพาะเจาะจง บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชั น จ ากัด 12,230.10     บ.ดอกเตอร์ คาลิเบรชั น จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจา้งที  163/2562 
ลงวนัที  4 มิถุนายน 2562

4 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 15,000.00             14,980.00         เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด 14,980.00     บ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  164/2562 
ลงวนัที  4 มิถุนายน 2562

5 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 90,000.00             89,880.00         เฉพาะเจาะจง บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด 89,880.00     บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  165/2562 
ลงวนัที  4 มิถุนายน 2562

6 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง จ านวน 1 รายการ 6,000.00               5,787.90           เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 5,787.90       บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  165.1/2562 
ลงวนัที  5 มิถุนายน 2562

7 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 52,000.00             51,798.70         เฉพาะเจาะจง บ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จ ากัด 51,798.70     บ.ลิแกนด์ ไซแอนติฟิค จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  166/2562 
ลงวนัที  6 มิถุนายน 2562

8 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง จ านวน 1 รายการ 12,000.00             10,668.00         เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 10,668.00     บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  167/2562 
ลงวนัที  6 มิถุนายน 2562

9 จดัซ้ือวสัดุเชือ้เพลิง จ านวน 1 รายการ 6,000.00               5,334.00           เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 6,334.00       บ.หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  168/2562 
ลงวนัที  6 มิถุนายน 2562

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,600.00               2,182.80           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง 
(ส านักงานใหญ่)

2,182.80       
ห้างหุ้งส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง 
(ส านักงานใหญ่)

เป็นผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบสั งซ้ือที  169/2562 
ลงวนัที  6 มิถุนายน 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 2

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

11 จดัจา้งซ่อมตู้เย็น จ านวน 1 รายการ 4,000.00               3,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านหนึ งแอร์เซอร์วสิ 3,900.00       ร้านหนึ งแอร์เซอร์วสิ เป็นผู้ประกอบอาชีพนีโ้ดยตรง
ใบสั งจา้งที  170/2562 
ลงวนัที  6 มิถุนายน 2562

12 จดัซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,500.00               1,750.00           เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ทองอุทิศ 1,750.00       นายจ าลอง ทองอุทิศ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  171/2562 
ลงวนัที  10 มิถุนายน 2562

13 จดัจา้งซ่อมมอเตอร์ปั๊มลม จ านวน 1 รายการ 4,480.00               4,480.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 4,480.00       นายณ ฐดนัย นุชสวาท ราคาต  าสุด
ใบสั งจา้งที  172/2562 
ลงวนัที  12 มิถุนายน 2562

14 จดัจา้งท าป้ายไวนิล จ านวน 1 รายการ 300.00                  300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึม๋ 2 300.00          ร้านบ้านกึม๋ 2 ราคาต  าสุด
ใบสั งจา้งที  173/2562 
ลงวนัที  12 มิถุนายน 2562

15 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1  รายการ 3,000.00               2,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน พีเอ็มพี 2,400.00       ร้าน พีเอ็มพี ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  174/2562 
ลงวนัที  17 มิถุนายน 2562

16 จดัซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 15 รายการ 21,000.00             20,034.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ 20,034.00     ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  174.1/2562 
ลงวนัที  17 มิถุนายน 2562

17 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 600.00                  540.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 540.00          ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  175/2562 
ลงวนัที  18 มิถุนายน 2562

18 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000.00             13,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร 13,200.00     หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  176/2562 
ลงวนัที  18 มิถุนายน 2562

19 จดัซ้ือวสัดุเกษตร จ านวน 1 รายการ 12,000.00             10,000.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร 10,000.00     หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  177/2562 
ลงวนัที  18 มิถุนายน 2562

20 จดัซ้ือวสัวทิยาศาสตร์ จ านวน 22 รายการ 94,000.00             76,055.60         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซี สถาพร กรุ๊ป 76,055.60     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีซี สถาพร กรุ๊ป ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  177.1/2562 ลงวนัที 
 21 มิถุนายน 2562

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 3

รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

21 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00               720.00              เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 720.00          ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  178/2562 
ลงวนัที  24 มิถุนายน 2562

22
จดัซ่อมวสัดุยานพาหนะรถอีแต๋น 
เลขครุภัณฑ์ 02-009-00168-00

1,500.00               720.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 720.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาต  าสุด
ใบสั งจา้งที  179/2562 
ลงวนัที  24 มิถุนายน 2562

23
จดัซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง
จ านวน 1 รายการ

500.00                  400.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 400.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  180/2562 
ลงวนัที  24 มิถุนายน 2562

24
จดัจา้งท าความสะอาดเครื องปรับอากาศ  
จ านวน 1 รายการ

1,900.00               1,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุธ ีเสมาแอร์ 1,800.00       ร้านสุธ ีเสมาแอร์ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  181/2562 
ลงวนัที  25 มิถุนายน 2562

25
จดัจา้งเปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื อง 
จ านวน 1รายการ

2,000.00               1,322.00           เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมือง - ถาวรพาณิชย์ 1,322.00       บ.หลักเมือง - ถาวรพาณิชย์ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  182/2562 
ลงวนัที  26 มิถุนายน 2562

26
จดัจา้งเปลี ยนถ่ายน้ ามันเครื อง 
จ านวน 1รายการ

2,000.00               1,240.00           เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมือง - ถาวรพาณิชย์ 1,240.00       บ.หลักเมือง - ถาวรพาณิชย์ ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  183/2562 
ลงวนัที  26 มิถุนายน 2562

27 จดัซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,600.00               3,600.00           เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร 3,600.00       หจก.เสรีภาพการเกษตร ราคาต  าสุด
ใบสั งซ้ือที  184/2562 
ลงวนัที  27 มิถุนายน 2562

28
จดัจา้งซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 83-9160 
สุพรรณบุรี
จ านวน 1 งาน

300,000.00           296,711.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เฉลิมการช่าง จ ากัด 296,711.00   บริษัท เฉลิมการช่าง จ ากัด ราคาต  าสุด
ใบสั งจา้งที  184.1/2562 
ลงวนัที  27 มิถุนายน 2562

29

30

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


