
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,000.00            900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 900.00      ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 8/2563 
ลงวันท่ี 25 ตุลาคม 2562

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00          11,125.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด 11,125.00  ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 9/2563 
ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2562

3 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5,700.00            5,300.00    เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมมูลนิธิ 5,300.00    อุตสาหกรรมมูลนิธิ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 10/2563 
ลงวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562

4 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00                3,500.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ทองอุทิศ     3,500.00 นายจ าลอง ทองอุทิศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 11/2563 
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,900.00            4,206.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 4,206.00    ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 12/2563 
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 25,000.00          23,650.00  เฉพาะเจาะจง ร้านทิพวรรณ 23,650.00  ร้านทิพวรรณ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 13/2563 
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

7 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,000.00                  230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม       230.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 14/2563              
ลงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562

8 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 8,900.00                8,816.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด     8,816.80 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือ 15/2563              
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า 1,000.00                  720.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด       720.00 บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 16/2563 
ลงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,000.00                2,640.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์     2,640.00 ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 17/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

11 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ 12,100.00            12,091.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)   12,091.00 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น) ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 18/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หน้าท่ี 2

12 จ้างสอบเทียบเคร่ือง HPLC 75,400.00            75,328.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด   75,328.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 19/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

13 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,000.00            10,864.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด   10,864.00 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 20/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

14 จ้างสอบเทียบเคร่ือง HPLC 32,500.00            32,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด   32,100.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 21/2563 
ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2562

15 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,900.00            4,601.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง 4,601.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 22/2563 
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,000.00            2,461.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง 2,461.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 23/2563 
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00            1,284.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง 1,284.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 24/2563 
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

18 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00            1,284.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง 1,284.00    ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช.ไพศาล ก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 25/2563 
ลงวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2562

19 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 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
ใบส่ังซ้ือท่ี 26/2563 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

20 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 600.00               540.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น 540.00      ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 27/2563 
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

21 ซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,500.00            1,990.00    เฉพาะเจาะจง ร้านอิงค์นาโน.คอม 1,990.00    ร้านอิงค์นาโน.คอม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 29/2563             
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

22 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00                1,293.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด     1,293.50 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 30/25623           
ลงวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



หน้าท่ี 3

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,000.00                7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี     7,500.00 ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 31/25623           
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

24 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00            870.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 870.00      ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 32/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

25 จ้างท าป้ายไวนิล 500.00                     240.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านก๋ึม 2       240.00 ร้านบ้านก๋ึม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 33/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

26 ซ่อมมอเตอร์ป้ัมน้ า 1,000.00            660.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 660.00      นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 34/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

27 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5,500.00                4,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม     4,810.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 35/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

28 ซ้ือวัสดุการเกษตร 2,000.00            1,188.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 1,188.00    ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 36/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

29 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
ใบส่ังซ้ือท่ี 37/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

30 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 20,000.00          19,060.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด 19,060.00  ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 38/2563            
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

31 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,000.00          9,600.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด 9,600.00    ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 39/2563            
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

32 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12,000.00          10,100.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด 10,100.00  ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 40/2563            
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

33 ซ้ือวัสดุการเกษตร 6,000.00            5,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด 5,000.00    ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 40.1/2563           
 ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

34 ซ่อมตู้เย็น 3,000.00            2,800.00    เฉพาะเจาะจง สุธี เสมาแอร์ 2,800.00    สุธี เสมาแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 41/2563           
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


