
รายชือ่ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1
จา้งซ่อมและบ ารุงรักษาเคร่ือง 
   ไมโครไปเปต

12,300.00           12,230.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากดั      12,230.10 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 195/2563     
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

2 จา้งซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 20,000.00        11,400.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท หงษ์แทรกเตอร์ จ ากดั 11,400.00     บริษัท หงษ์แทรกเตอร์ จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 208/2563     
ลงวนัที่ 18  พฤษภาคม 2563

3 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00           900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ 900.00          ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 219/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

4 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,000.00           3,563.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพรชยับุ๊คเซนเตอร์ 3,563.00       ร้านพรชยับุ๊คเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 221/2563      
ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563

5 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00           900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ 900.00          ร้านสุพรรณออ๊กซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 224/2563      
ลงวนัที่ 25 พฤษภาคม 2563

6 วสัดุการเกษตร 35,000.00           32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      32,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 213/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

7 วสัดุการเกษตร 59,000.00           58,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      58,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 214/2563      
ลงวนัที่ 19  พฤษภาคม 2563

8 วสัดุการเกษตร 25,000.00           32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      32,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 213/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

9 วสัดุวทิยาศาสตร์ 12,600.00           12,519.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากดั      12,519.00 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 199/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

10 วสัดุกอ่สร้าง 8,000.00                7,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็        7,200.00 ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 218/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หน้าที่ 2

11 วสัดุการเกษตร 33,000.00           32,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      32,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 207/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

12 วสัดุการเกษตร 16,000.00           15,682.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      15,682.50 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 227/2563      
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563

13 จา้งซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 4,000.00                3,230.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท        3,230.00 นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 217/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

14 จา้งสอบเทียบเคร่ืองมอื 13,500.00        13,482.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากดั 13,482.00     บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 195/2563     
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

15 วสัดุวทิยาศาสตร์ 91,700.00        91,621.96   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากดั 91,621.96     บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 203/2563        
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

16 วสัดุวทิยาศาสตร์ 25,400.00        25,359.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม เจนเนอรัลอคีวปิเมน้ท์ จ ากดั 25,359.00     บริษัท สยาม เจนเนอรัลอคีวปิเมน้ท์ จ ากดัราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 197/2563      
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

17 วสัดุวทิยาศาสตร์ 67,000.00        66,725.20   เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากดั 66,725.20     บริษัท เซฟ แอนด์ซายน์ แอนซ์ จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 205/2563      
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

18 วสัดุวทิยาศาสตร์ 6,000.00           5,885.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดั 5,885.00       บริษัท ห้องปฎิบัติการกลาง(ประเทศไทย)จ ากดัราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 205/2563        
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

19 จา้งซ่อมเคร่ืองควบคุมอณุหภูมิ 62,100.00        62,060.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท บูช(ิไทยแลนด์)จ ากดั 62,060.00     บริษัท บูช(ิไทยแลนด์)จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 176/2563     
ลงวนัที่ 9 เมษายน 2563

20 วสัดุวทิยาศาสตร์ 90,000.00        87,472.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั 87,472.50     บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 192/2563      
ลงวนัที่ 27 เมษายน 2563

21 ซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า 4,500.00                2,996.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน NP รีไซเคิลอเีล็คทริค        2,996.00 ร้าน NP รีไซเคิลอเีล็คทริค ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 228/2563    ลง
วนัที่ 29 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563



หน้าที่ 3

22
จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง 
HPLC

102,800.00       102,768.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั    102,768.15 บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 202/2563     
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

23 วสัดุการเกษตร 600.00                     390.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท           390.00 นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 220/2563      
ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2563

24 วสัดุวทิยาศาสตร์ 165,000.00       164,780.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากดั    164,780.00 บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 198/2563      
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

25
จา้งซ่อมบ ารุงรักษาเคร่ือง 
HPLC

102,800.00      102,768.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั 102,768.15   บริษัท สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจา้งที่ 201/2563     
ลงวนัที่ 1 พฤษภาคม 2563

26 วสัดุการเกษตร 223,000.00      222,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 222,500.00   ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 206/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

27 วสัดุการเกษตร 42,000.00        40,800.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 40,800.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 215/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

28 วสัดุการเกษตร 16,000.00        15,600.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 15,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 216/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

29 วสัดุการเกษตร 6,000.00           5,088.00     เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอม็พี 5,088.00       ร้านพีเอม็พี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 211/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

30 วสัดุกอ่สร้าง 28,000.00        27,060.00   เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็ 27,060.00     ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 209/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

31 วสัดุกอ่สร้าง 10,000.00        9,635.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็ 9,635.00       ร้านเมอืงทองค้าเสาเขม็ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 210/2563      
ลงวนัที่ 18 พฤษภาคม 2563

32 วสัดุการเกษตร 55,000.00           54,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร      54,400.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 225/2563      
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563

33 วสัดุวทิยาศาสตร์ 9,000.00           8,380.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 8,380.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 224/2563      
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2562

วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี



หน้าที่ 4

34 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร(เม.ย.63) 30,000.00             4,228.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั        4,228.64
บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ี
จ ากดั

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเช่าที่ 184/2563     
ลงวนัที่ 20 เมษายน 2563

35 เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร(พ.ค.63) 30,000.00             4,226.22 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากดั        4,226.22
บริษัท ด๊ับเบิ้ล เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ี
จ ากดั

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเช่าที่ 184/2563     
ลงวนัที่ 20 เมษายน 2563

36
จา้งซ่อมเคร่ืองตัดหญ้าแบบ
สะพาย

500.00                     410.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพชรเจริญการชา่ง           410.00 ร้านเพชรเจริญการชา่ง ราคาเหมาะสม
บิลเงินสด                        
ลงวนัที่ 8 มิถุนายน 2563

37 วสัดุการเกษตร 4,400.00           4,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวจริาพร  รุ่งทอง 4,000.00       นางสาวจริาพร  รุ่งทอง ราคาเหมาะสม
บิลเงินสด                        
ลงวนัที่ 16 มิถุนายน 2563

38 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,000.00           2,105.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอู่ยาค้าพลาสติก 2015 2,105.00       ห้างหุ้นส่วนจ ากดัอู่ยาค้าพลาสติก 2015 ราคาเหมาะสม
บิลเงินสด                        
ลงวนัที่ 27 พฤษภาคม 2563

39 วสัดุวทิยาศาสตร์ 17,000.00        16,320.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 16,320.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 234/2563      
ลงวนัที่ 8 มิถุนายน 2563

40 วสัดุการเกษตร 16,000.00        15,600.00   เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร 15,600.00     ห้างหุ้นส่วนจ ากดัเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 216/2563      
ลงวนัที่ 19 พฤษภาคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563
























