
แบบ สขร. 1

หน้าท่ี 1

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 รายการ 15,000.00          8,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เต็กอังเภสัช จ ากัด 8,660.00       บริษัท เต็กอังเภสัช จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ีศปจ.สพ. 238/2562 
ลงวันท่ี 10 กันยายน 2562

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 220,000.00        217,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 217,000.00  ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ีศปจ.สพ. 239/2562 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 150,000.00        123,050.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 123,050.00  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ีศปจ.สพ. 240/2562 
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562

4
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    
จ านวน 1 รายการ

30,000.00          26,270.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 26,270.00    บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ249/2562              
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

5
จ้างซ่อมแซมเคร่ืองปรับแรงดัน
กระแสไฟฟ้า จ านวน 1 งาน

14,000.00          13,161.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโปรเทค จ ากัด 13,161.00    บริษัท ยูโปรเทค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ีศปจ.สพ. 250/2562 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

6
ซ้ือวัสดุยางรถยนต์   เลขทะเบียน กข
 831 สพ. จ านวน 1 รายการ

15,000.00          12,800.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด 12,800.00    บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 251/2562 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2564

7
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กท
 1672 สพ. จ านวน 3 รายการ

15,000.00          12,850.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด 12,850.00    บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 252/2562 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2565

8
ซ้ือวัสดุยางรถยนต์    เลขทะเบียน 
นข 5229 สพ. จ านวน 1 รายการ

15,000.00          11,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด 11,200.00    บริษัท เอส.โอ.ไทร์เซ้นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 253/2562 
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2566

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 30,000.00          29,900.00    เฉพาะเจาะจง สร้างสรรไอที 29,900.00    สร้างสรรไอที ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 255/2562 
ลงวันท่ี 18 กันยายน 2566

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

หน้าท่ี 2

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

11
ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน    
จ านวน 1 รายการ

6,000.00            5,311.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 5,311.00       บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 257/2562 
ลงวันท่ี 18 กันยายน 2567

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 26 รายการ 12,000.00          11,357.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ 11,357.00    ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 260/2562 
ลงวันท่ี 18 กันยายน 2567

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 2,000.00            1,725.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ท จ ากัด 1,725.00    บริษัท ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 236.1/2562         
4 กันยายน 2562

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3,000.00            2,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี 2,500.00    หจก.ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบุรี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 236.2/2562         
ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562

15 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,500.00            3,197.10    เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด3,197.10    บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 237/2562            
ลงวันท่ี 4 กันยายน 2562

16 จ้างเหมาบริการสอบเทียบ 3,500.00            3,477.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบรช่ัน จ ากัด 3,477.50    บริษัท ดอกเตอร์คาลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 218.1/2562        
ลงวันท่ี 5 กันยายน 2562

17 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 600.00               588.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ท จ ากัด 588.00      บริษัท ต.แสงซิเมนต์โฮมมาร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 237.1/2562         
ลงวันท่ี 6 กันยายน 2562

18 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,000.00            2,790.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทิพวรรณ 2,790.00    ร้านทิพวรรณ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 241/2562          
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562

19 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000.00            3,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 3,600.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 242/2562          
ลงวันท่ี 11 กันยายน 2562

20 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,000.00            700.00      เฉพาะเจาะจง เตือนใจ ดวงเพชร 700.00      เตือนใจ ดวงเพชร ราคาเหมาะสม บิลเงินสด 9 กันยายน 2562

21 วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,500.00            3,040.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์นาโน.คอม 3,040.00    ร้านอิงค์นาโน.คอม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 243/2562          
ลงวันท่ี 16 กันยายน 2562

22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 500.00               449.00      เฉพาะเจาะจง ช.ไพศาลก่อสร้าง 449.00      ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 244/2562          
ลงวันท่ี 12 กันยายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ สขร. 1

หน้าท่ี 3

23 จ้างท าป้ายไวนิล 300.00               211.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านก๋ึม 2 211.00      ร้านบ้านก๋ึม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 245/2562         
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

24 จ้างท าป้ายไวนิล 600.00               576.00      เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านก๋ึม 2 576.00      ร้านบ้านก๋ึม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 246/2562         
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

25 วัสดุคอมพิวเตอร์ 600.00               560.00      เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์นาโน.คอม 560.00      ร้านอิงค์นาโน.คอม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 247/2562          
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

26 จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง 5,000.00            4,735.00    เฉพาะเจาะจง บ.หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ 4,735.00    บ.หลักเมือง-ถาวรพาณิชย์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 254/2562          
ลงวันท่ี 18 กันยายน 2562

27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,000.00            1,440.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 1,440.00    ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
 ใบส่ังซ้ือท่ี 248/2562         
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

28 จ้างซ่อมท่อสแตนเลส 2,500.00            2,354.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพัฒนาจักรกล 2,354.00    ร้านพัฒนาจักรกล ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 256/2562        ลง
วันท่ี 18 กันยายน 2562

29 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00            3,852.00    เฉพาะเจาะจง ช.ไพศาลก่อสร้าง 3,852.00    ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 258/2562          
ลงวันท่ี 20 กันยายน 2562

30 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 400.00               360.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 360.00      ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 259/2562           
ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562


