
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,000.00                3,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด     3,900.00 ห้างหุ้นส่วนเสรีภาพจ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 43/2563            
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม 2562

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร   12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอ็มฟู้ดสฟิช   12,000.00 ร้านบีเอ็มฟู้ดสฟิช ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 44/2563            
ลงวันท่ี 6 ธันวาคม 2562
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี

วันท่ี 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



หน้าท่ี 2
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี
วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



หน้าท่ี 3

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ

23 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์     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       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     4,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม     4,810.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือท่ี 35/2563            
ลงวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2562

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

29 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 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 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 2,800.00    เฉพาะเจาะจง สุธี เสมาแอร์ 2,800.00    สุธี เสมาแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างท่ี 41/2563           
ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบุรี
วันท่ี 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ
หรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 ประจ าปีงบประมาณ 2562
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