
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00                 1,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์        1,700.00 ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 168/2563            
ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

2 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00             1,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ 1,700.00       ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 172/2563            
ลงวันที่ 9  เมษายน 2563

3 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,800.00             1,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ 1,700.00       ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 169/2563            
ลงวันที่ 7 เมษายน 2563

4 วสัดุส านักงาน 4,900.00             4,585.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ 4,585.00       ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 178/2563            
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

5 จา้งท าป้ายไวนิล 300.00               200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึ๋ม 2 200.00          ร้านบ้านกึ๋ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 180/2563            
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

6 จา้งซ่อมเค่ืองสูบน้ า 1,500.00                 1,123.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง        1,123.50 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 163/2563            
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

7 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,500.00                 1,280.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สตาร์กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย

       1,280.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สตาร์กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 182/2563            
ลงวันที่ 20  เมษายน 2563

8 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00                    900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่           900.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 185/2563            
ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

9 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,000.00                 3,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค        3,900.00 ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 179/2563            
ลงวันที่ 16 เมษายน 2563

10 วสัดุการเกษตร 2,000.00                 1,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร        1,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 186/2563            
ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

11 วสัดุก่อสร้าง 15,000.00            14,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม      14,000.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 183/2563            
ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

12 จา้งซ่อมคอมพิวเตอร์ 31,000.00            30,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมิสเตอร์อิงค์สุพรรณคอมพิวเตอร์      30,400.00 ร้านมิสเตอร์อิงค์สุพรรณคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 165/2563            
ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563

13 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 18,000.00            17,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธ ีแอร์      17,500.00 ร้านสุธ ีแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 133.1/2563           
 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563

14 วสัดุวทิยาศาสตร์ 75,400.00          75,328.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด 75,328.00     บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 139/2563            
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ 76,200.00          76,151.90  เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากัด 76,151.90     บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 141/2563            
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

16 วสัดุการเกษตร 55,000.00          54,000.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 54,000.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 189/2563            
ลงวันที่ 21 เมษายน 2563

17 วสัดุการเกษตร 6,000.00             5,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 5,000.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 191/2563            
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

18 วสัดุวทิยาศาสตร์ 24,000.00          23,202.95  เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาริตัส จ ากัด 23,202.95     บริษัท คลาริตัส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 193/2563            
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

19 วสัดุวทิยาศาสตร์ 98,800.00          98,761.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 98,761.00     บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 188/2563            
ลงวันที่ 27 เมษายน 2563

20 วสัดุวทิยาศาสตร์ 10,300.00          10,272.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์)จ ากัด 10,272.00     บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์)จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 143/2563            
ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563

21 วสัดุคอมพิวเตอร์ 31,000.00            30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์           278.00 ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 194/2563             
ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤษภาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดอืน มถุินายน พ.ศ. 2563






















