
แบบ สขร. 1

หน้าที่ 1

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 6,000.00              5,400.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทิพวรรณ 5,400.00          ร้านทิพวรรณ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 203/2562 
ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

2 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 53,000.00            52,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างสรร 52,500.00        ร้านสร้างสรร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 204/2562 
ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

3 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาเคร่ือง HPLC 1100 จ านวน 1 รายการ 210,000.00          200,355.36      เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลิด์สยามกรุ๊ป จ ากดั 200,355.36      บริษัท เวลิด์สยามสฃกรุ๊ป จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 205/2562 
ลงวนัที่ 1 สิงหาคม 2562

4 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 7,000.00              6,634.00           เฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื่อพัฒนาอาหาร 6,634.00          อตุสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพื่อพัฒนาอาหาร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 206/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 1 รายการ 1,000.00              730.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั 730.00             บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 208/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 4,500.00              4,315.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 4,315.00          ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 209/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 1,250.00              950.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั 950.00             บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 210/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ 3,000.00              2,050.12           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.ไพศาลกอ่สร้าง 2,050.12          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.ไพศาลกอ่สร้าง ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 211/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

9 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 13,000.00            11,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั 11,540.00        บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 212/2562 
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

10 ซ้ือวสัดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ 13,000.00            11,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั 11,540.00        บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอเีลคทริค จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 213/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน มิถุนายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจา้ง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 2

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

11 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 13,000.00            13,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร 13,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 214/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

12 จ้างซ่อมรถอแีต๋น 02-009-00168-00 จ านวน 3 รายการ 34,000.00            33,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวร 2004 จ ากดั 33,600.00        บริษัท หลักเมืองถาวร 2004 จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 215/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

13 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,500.00              3,250.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร 3,250.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 216/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

14 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 3,000.00              2,600.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร 2,600.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 217/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 14,000.00            12,250.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร 12,250.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 218/2562 
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

16 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 80,000.00            77,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอม็พี 77,500.00        ร้านพีเอม็พี ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 219/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

17 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 27,000.00            26,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอม็พี 26,900.00        ร้านพีเอม็พี ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 220/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

18 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 20,000.00            19,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอม็ ฟู้ดสฟิช 19,200.00        ร้านบีเอม็ ฟู้ดสฟิช ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 221/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

19 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 รายการ 800.00                 560.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างสรรไอที 560.00             ร้านสร้างสรรไอที ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 222/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

20 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน ก 6426 สุพรรณบุรี จ านวน 3 รายการ 13,000.00            12,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 12,750.00        บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 223/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจา้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 3

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

21 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กข 831 สุพรรณบุรี จ านวน 4 รายการ 2,000.00              1,475.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย ์จ ากดั 1,475.00          บริษัท หลักเมือง-ถาวรพาณิชย ์จ ากดั ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 224/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

22 ซ้ือวสัดุยานพาหนะ จ านวน 3 รายการ 1,000.00              290.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 290.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 225/2562 
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

23 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 4,000.00              3,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 3,300.00          ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 226/2562 
ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2562

24 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ 600.00                 500.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 500.00             ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 227/2562 
ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2562

25 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 28,000.00            27,960.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร 27,960.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เสรีภาพการเกษตร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 228/2562 
ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2562

26 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน กท 1671 สุพรรณบุรี จ านวน 3 รายการ 7,000.00              7,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านช่างคราม สนามชัย 7,000.00          ร้านช่างคราม สนามชัย ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 228.1/2562 
ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2562

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 1,000.00              360.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ 360.00             ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 229/2562 
ลงวนัที่ 9 สิงหาคม 2562

28 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 1 รายการ 1,400.00              1,350.00           เฉพาะเจาะจง นายสุธ ีเอีย่มสุวรรณ 1,350.00          นายสุธ ีเอีย่มสุวรรณ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 230/2562 
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

29 จ้างซ่อมรถอแีต๋น เลข 02-009-00168-00 จ านวน 1 งาน 25,000.00            22,000.00        เฉพาะเจาะจง นายสุทัศน์ พัดเพชร 22,000.00        นายสุทัศน์ พัดเพชร ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 231/2562 
ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

30 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 4,500.00              4,200.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสร้างสรรไอที 4,200.00          ร้านสร้างสรรไอที ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 232/2562 
ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจา้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง



แบบ สขร. 1

หน้าที่ 4

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

31 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 800.00                 720.00             เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ 720.00             ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 233/2562 
ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2562

32 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 300.00                 235.40             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.ไพศาลกอ่สร้าง 235.40             ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ช.ไพศาลกอ่สร้าง ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 234/2562 
ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2562

33 จ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 1 รายการ 1,100.00              1,015.00           เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ บี กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ 1,015.00          ร้าน เอ บี กอ๊ปปี้เซ็นเตอร์ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 234.1/2562 
ลงวนัที่ 27 สิงหาคม 2562

34 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ 500.00                 450.00             เฉพาะเจาะจง เมืองทองค้าเสาเข็ม 450.00             เมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 235/2562 
ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2562

35 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 1,200.00              1,080.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 1,080.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากดั จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาที่เหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 236/2562 
ลงวนัที่ 28 สิงหาคม 2562

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนยว์ิจยัและพัฒนาประมงน้ าจดืสุพรรณบุรี

วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือจดัจา้ง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจา้ง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจา้ง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจา้ง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรอืข้อตกลงในการซ้ือหรอืจา้ง


