
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,000.00                    2,198.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด        2,198.00 บริษทั โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด รำคำเหมำะสม บลิเงินสด

2 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 12,000.00               11,921.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ      11,921.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 47/2563            ลง
วันที่ 3 มกรำคม 2563

3 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,000.00             1,921.00       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ 1,921.00       หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 48/2563            ลง
วันที่ 3 มกรำคม 2563

4 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 1,000.00                       720.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุพรรณอ๊อกซิเย่น           720.00 ร้ำน สุพรรณอ๊อกซิเย่น รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 54/2563            ลง
วันที่ 7 มกรำคม 2563

5 ซ้ือวัสดุงำนบำ้นงำนครัว 2,000.00             1,668.00       เฉพำะเจำะจง บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. 1,668.00       บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 54.1/2563            
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2563

6 ซ้ือวัสดุไฟฟำ้ 4,900.00             4,384.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั ถำวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ำกัด 4,384.00       บริษทั ถำวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 44.1/2563            
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2562

7 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 1,000.00                       900.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน สุพรรณอ๊อกซิเย่น           900.00 ร้ำน สุพรรณอ๊อกซิเย่น รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 50/2563            ลง
วันที่ 7 มกรำคม 2563

8 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 800.00                         708.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ           708.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 63/2563            ลง
วันที่ 16 มกรำคม 2563

9 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,500.00                    2,300.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ        2,300.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 62/2563            ลง
วันที่ 16 มกรำคม 2563

10 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,000.00                    1,804.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ        1,804.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 52/2563            ลง
วันที่ 7 มกรำคม 2563

11 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 10,000.00                 8,968.22 เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด        8,968.22 บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 46.1/2563            
ลงวันที่ 3 มกรำคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 2 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

12 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 5,900.00                    5,885.00 เฉพำะเจำะจง หอ้งปฏบิติักำรกลำง(ประเทศไทย)จ ำกัด        5,885.00 หอ้งปฏบิติักำรกลำง(ประเทศไทย)จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 59/2563            ลง
วันที่ 13 มกรำคม 2563

13 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 10,000.00                 9,360.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั ต.แสงซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำกัด        9,360.00 บริษทั ต.แสงซิเมนต์โฮมมำร์ท จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 51/2563            ลง
วันที่ 7 มกรำคม 2563

14 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 3,500.00                    3,370.50 เฉพำะเจำะจง บริษทั กวำงทองเจริญ จ ำกัด        3,370.50 บริษทั กวำงทองเจริญ จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 67/2563            ลง
วันที่ 23 มกรำคม 2563

15 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,500.00             4,023.20       เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ไพศำลก่อสร้ำง 4,023.20       หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ไพศำลก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 77/2563            ลง
วันที่ 28 มกรำคม 2563

16 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 2,200.00             2,129.30       เฉพำะเจำะจง บริษทั กิบไทย จ ำกัด 2,129.30       บริษทั กิบไทย จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 55/2563            ลง
วันที่ 13 มกรำคม 2563

17 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 5,000.00             4,980.60       เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด 4,980.60       บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 53.1/2563            
ลงวันที่ 24 ธันวำคม 2562

18 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 35,000.00          34,126.58     เฉพำะเจำะจง บริษทั เซฟ แอนด์ ซำยส์ แอนซ์ จ ำกัด 34,126.58     บริษทั เซฟ แอนด์ ซำยส์ แอนซ์ จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 53.1/2563            
ลงวันที่ 7 มกรำคม 2563

19 ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,000.00             610.00          เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ 610.00          หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.แสงอุปกรณ์สุพรรณบรีุ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 58/2563            ลง
วันที่ 9 มกรำคม 2563

20 จ้ำงซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน บร 8313 สพ. 11,000.00          10,092.24     เฉพำะเจำะจง บริษทั สตำร์มำสด้ำ จ ำกัด 10,092.24     บริษทั สตำร์มำสด้ำ จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังจ้ำงที่ 61/2563            
ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563

21 จ้ำงซ่อมปั้มน้ ำ 4,900.00             4,850.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน อุดรเจริญวัฒนำ 4,850.00       ร้ำน อุดรเจริญวัฒนำ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังจ้ำงที่ 74/2563            
ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563

22 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 1,600.00                    1,500.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด        1,500.00 บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 80.1/2563            
ลงวันที่ 30 มกรำคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี
วันที่ 29 เดอืน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562



หน้าที่ 3

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

23 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 1,200.00                    1,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด        1,000.00 บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 60.1/25623          
 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563

24 จ้ำงซ่อมตู้แซ่ 3,000.00             2,050.00       เฉพำะเจำะจง  ร้ำน สุธี เสมำแอร์ 2,050.00        ร้ำน สุธี เสมำแอร์ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังจ้ำงที่ 67.1/25623          
 ลงวันที่ 23 มกรำคม 2563

25 จ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบยีน 83-9160 สพ. 4,000.00                    3,210.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั นีโอเฟร์ิม จ ำกัด        3,210.00 บริษทั นีโอเฟร์ิม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังจ้ำงที่ 78/25623           
ลงวันที่ 29 มกรำคม 2563

26 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 1,600.00             1,516.35       เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด 1,516.35       บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 73.1/25623          
 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563

27 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 1,000.00                       475.00 เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด           475.00 บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 66.2/25623          
 ลงวันที่ 21 มกรำคม 2563

28 ซ้ือวัสดุยำนพำหนะ 2,000.00             1,397.42       เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต้ังวัฒนำโลหะกิจ 1,397.42       ร้ำน ต้ังวัฒนำโลหะกิจ รำคำเหมำะสม บลิเงินสด

29 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 2,500.00             1,950.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำน พรชัยบุ๊คเซนเตอร์ 1,950.00       ร้ำน พรชัยบุ๊คเซนเตอร์ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 60.2/25623          
 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563

30 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิง 3,000.00             2,320.00       เฉพำะเจำะจง บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด 2,320.00       บริษทั หลักเมืองถำวรปโิตรเลียม จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 70.1/25623          
 ลงวันที่ 27 มกรำคม 2563

31 ซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,000.00          18,307.00     เฉพำะเจำะจง ร้ำน พรชัยบุ๊คเซนเตอร์ 18,307.00     ร้ำน พรชัยบุ๊คเซนเตอร์ รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 64/25623           
ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563

32 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 32,000.00          31,000.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร 31,000.00     หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๘๗/25623           
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม 2563

33 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 25,000.00          24,150.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร 24,150.00     หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๘๕/25623           
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม 2563

34 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 25,000.00               21,400.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร      21,400.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๘๔/25623           
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี
วันที่ 2 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ



หน้าที่ 4

รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

๓๕ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 65,000.00               48,000.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร      48,000.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๘๓/25623           
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม 2563

๓๖ จ้ำงเหมำบริกำรสอบเทยีบตู้ดูดควัน 11,800.00          11,770.00     เฉพำะเจำะจง บริษทั เมกกะฟลิ จ ำกัด 11,770.00     บริษทั เมกกะฟลิ จ ำกัด รำคำเหมำะสม
ใบส่ังจ้ำงที่ ๖๐/25623           
ลงวันที่ ๓๑ มกรำคม 2563

๓๗ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 9,000.00                    8,025.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ไพศำลก่อสร้ำง        8,025.00 หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ช.ไพศำลก่อสร้ำง รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๗๑/25623           
ลงวันที่ ๒๘ มกรำคม 2563

๓๘ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 90,000.00          48,900.00     เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร 48,900.00     หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร รำคำเหมำะสม
ใบส่ังซ้ือที่ ๖๙/25623           
ลงวันที่ ๒๓ มกรำคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 2 เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง


