
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง 20,000.00           10,864.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม 
จ ากัด

  10,864.00 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 20/2563             ลง
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

2 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 600.00                     540.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่        540.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 27/2563             ลง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,500.00           2,054.40    เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด 2,054.40    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 37/2563              
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

4 ซ้ือวสัดุการเกษตร 2,000.00               1,284.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง     1,284.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 24/2563              
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร 2,000.00           1,284.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง 1,284.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 25/2563              
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 4,900.00           4,601.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง 4,601.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 22/2563              
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3,000.00               2,461.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง     2,461.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 23/2563              
ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

8 จา้งซ่อมมอเตอร์ปัม้น้ า 1,000.00                  660.00 เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐดนัย นุชสวาท        660.00 ร้านณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 34/2563             
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

9 ซ้ือวสัดุการเกษตร 2,000.00                  870.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี     2,000.00 ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 32/2563             ลง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

10 จา้งซ่อมตู้เยน็ 3,000.00               2,800.00 เฉพาะเจาะจง สุธ ีเสมาแอร์     2,800.00 สุธ ีเสมาแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 41/2563             
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

11 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.00               1,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์นาโน คอม     1,990.00 ร้านอิงค์นาโน คอม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 29/2563             
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

12 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 4,300.00               4,226.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด     4,226.50 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 26/2563              
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

13 จา้งท าป้ายไวนิล 500.00                     240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึ๋ม 2        240.00 ร้านบ้านกึ๋ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 33/2563              
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

14 ซ้ือวสัดุการเกษตร 4,000.00               3,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพ     3,900.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 43/2563              
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,500.00           4,810.00    เฉพาะเจาะจง เมืองทองค้าเสาเข็ม 4,810.00    เมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 35/2563              
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

16 ซ้ือวสัดุการเกษตร 15,000.00         12,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอ็ม ฟูด๊สฟิช 12,000.00  ร้านบีเอ็ม ฟูด๊สฟิช ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 44/2563              
ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2562

17 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00           1,293.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 1,293.50    บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 30/2563              
ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

18 ซ้ือค่าวสัดุวทิยาศาสตร์ 8,000.00           7,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 7,500.00    ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 31/2563              
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

19 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 2,000.00           1,188.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 1,188.00    ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 36/2563              
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

20 จ้างสอบเทยีบเคร่ือง HPLC 75,400.00         75,328.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด 75,328.00  บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 19/2563              
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

21 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ือง HPLC 32,500.00         32,100.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด 32,100.00  บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 21/2563              
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

22 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 12,100.00           12,091.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่น่)   12,091.00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญีปุ่น่) ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 18/2563              
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



หน้าที่ 3

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

23 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 8,900.00               8,816.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น     8,816.80 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้าง 15/25623           
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

24 ซ้ือวสัดุการเกษตร 6,000.00           5,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 5,000.00    ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 40.1/2563          
ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

25 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 10,000.00             9,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร     9,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 39/2563              
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

26 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 12,000.00         10,100.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 10,100.00  ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 40/2563             ลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 20,000.00           19,060.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร     4,810.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 38/2563              
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
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เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี
วันที่ 3 เดอืน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
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