
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 61,000.00               60,810.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ      60,810.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 56/2563            ลง
วันที่ 13 มกราคม 2563

2 เช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS 8,100.00                       900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทราออฟเซ็ส           900.00 ร้านจันทราออฟเซ็ส ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเช่าที่ 46/2563             
ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00             3,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 3,500.00       ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 92/2563               
ลงวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 600.00                         540.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน สุพรรณอ๊อกซิเย่น           540.00 ร้าน สุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 90/2563               
 ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563

5 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 14,000.00          11,256.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 11,256.00     ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 91/2563    ลงวันที่ 
11 กุมภาพนัธ์ 2563

6 จ้างท าปา้ยไวนิล 3,000.00             2,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบา้นกึ่ม 2 4,384.00       ร้านบา้นกึ่ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 72/2563              
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร 7,500.00                    7,080.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร        7,080.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 107/2563            
ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563

8 ซ้ือวัสดุการเกษตร 9,000.00                    7,800.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร           708.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 108/2563            
ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 600.00                         550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิตรประชาช่าง           550.00 ร้านมิตรประชาช่าง ราคาเหมาะสม
บลิเงินสด                            
ลงวันที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2563

10 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 1,000.00                       760.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบรีุ อะไหล่           760.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบรีุ อะไหล่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 103/2563             
ลงวันที่ 18 กุมภาพนัธ์ 2563

11 จ้างปะซ่อมผ้าใบ 1,000.00                       535.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสวัสด์ิการผ้าใบ อยุธยา           535.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสวัสด์ิการผ้าใบ อยุธยา ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 88/2563             
ลงวันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

12 ซ้ือวัสดุยานพาหนะ 4,000.00                    3,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญแสง        3,500.00 ร้าน เจริญแสง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 71.1/2563            
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

13 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1,500.00                    1,200.20 เฉพาะเจาะจง บริษทั หลักเมืองถาวรปโิตรเลียม จ ากัด        1,200.20 บริษทั หลักเมืองถาวรปโิตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 89/2563            ลง
วันที่ 3 กุมภาพนัธ์ 2563

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,000.00                    3,525.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม        3,525.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 97/2563            ลง
วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563

15 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 800.00               720.00          เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 720.00          ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 111/2563            
ลงวันที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2563

16 จ้างซ่อมรถยนต์ กข 831 สพ. 4,000.00             4,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ 4,000.00       ร้านนาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 94/2563            
ลงวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร 35,000.00          32,000.00     เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 32,000.00     หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 86/2563            ลง
วันที่ 31 มกราค 2563

18 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,300.00             5,300.00       เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมมูลนิธิ 5,300.00       อุตสาหกรรมมูลนิธิ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 57/2563            ลง
วันที่ 13 มกราคม 2563

19 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กท 1672 สพ. 65,000.00          60,460.00     เฉพาะเจาะจง นายวรเมธ แซ่ตัง 60,460.00     นายวรเมธ แซ่ตัง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 70/2563            
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

20 จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน กท 1671 สพ. 4,000.00             4,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์ 4,000.00       ร้านนาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 93/2563            
ลงวันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563

21 จ้างซ่อมปั้มน้ าแบบจุ่ม 1,000.00             465.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย 465.00          ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 75/2563            
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

22 จ้างซ่อมปั้มน้ าแบบจุ่ม 1,000.00             465.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย 465.00          ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 76/2563            
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563



หน้าที่ 3

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

23 จ้างซ่อมปั้มน้ าแบบจุ่ม 1,000.00             465.00          เฉพาะเจาะจง ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย 465.00          ร้าน วี-อาร์ ซัพพลาย ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 73/25623           
ลงวันที่ 28 มกราคม 2563

24 จ้างซ่อมตู้แซ่ 3,000.00             2,050.00       เฉพาะเจาะจง  ร้าน สุธี เสมาแอร์ 2,050.00        ร้าน สุธี เสมาแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 67.1/25623         
ลงวันที่ 23 มกราคม 2563

25 จัดเช่าระบบติดตามยานพาหนะ GPS 8,100.00                       900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านจันทราออฟเซ็ส           900.00 ร้านจันทราออฟเซ็ส ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเช่าที่ 46/25623           
ลงวันที่ 2 มกราคม 2563

26 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 152,000.00        150,656.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 150,656.00   บริษทั สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 52.1/25623          
 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

27 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,100.00                    8,025.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด        8,025.00 บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 53/25623           
ลงวันที่ 7 มกราคม 2563

28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 24,000.00          23,069.20     เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟติ จ ากัด 23,069.20     บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟติ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563           
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

29 ซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว 8,000.00             6,007.00       เฉพาะเจาะจง บริษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,007.00       บริษทั บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 102/25623           
ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563

30 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 50,800.00          50,718.00     เฉพาะเจาะจง บริษทั สยามเจนเนอรัล อีควิปเม้นท ์จ ากัด 50,718.00     บริษทั สยามเจนเนอรัล อีควิปเม้นท ์จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 61.1/25623          
 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 45,000.00          44,602.95     เฉพาะเจาะจง บริษทั คลาริตัส จ ากัด 44,602.95     บริษทั คลาริตัส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 82.1/25623          
 ลงวันที่ 31 มกราคม 2563

32 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 152,200.00        152,154.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ไซแอนติฟคิ ซัพพลาย จ ากัด 152,154.00   บริษทั ไซแอนติฟคิ ซัพพลาย จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 122/25623           
ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

33 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,000.00             7,500.00 เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 7,500.00 หา้งหุ้นส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 100/25623           
ลงวันที่ 17 กุมภาพนัธ์ 2563

34 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,300.00             8,206.90       เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อู่ยาเม็ททอลชีท 8,206.90       หา้งหุ้นส่วนจ ากัด อู่ยาเม็ททอลชีท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 123/25623          
 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี
วันที่ 1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563



หน้าที่ 4

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

35 จ้างซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กท 1671 สพ. 20,000.00          18,810.00     เฉพาะเจาะจง นายวรเมธ แซ่ตัง 18,810.00     นายวรเมธ แซ่ตัง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 96/25623         ลง
วันที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2563
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สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดอืน เมษายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง


