
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วสัดุการเกษตร 7,000.00                   6,560.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม        6,560.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 240/2563         
 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

2 จา้งซ่อมไดชาร์จรถยนต์ 4,000.00           3,315.00        เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 3,315.00       นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 244/2563        
  ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2563

3 วสัดุการเกษตร 25,000.00         21,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 21,000.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 249/2563         
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

4 วสัดุส านักงาน 4,500.00           4,460.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ 4,460.00       ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 245/2563         
 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

5 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,500.00           4,200.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 4,200.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 248/2563         
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

6 วสัดุการเกษตร 2,000.00                   1,348.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหกิจบัณฑิต จ ากัด        1,348.20 บริษัท สหกิจบัณฑิต จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 237/2563         
  ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

7 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,000.00                   3,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี        3,800.00 ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 238/2563         
   ลงวันที่ 11  มิถุนายน 2563

8
จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์ กท 1672 สพ.

1,600.00                   1,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด        1,500.00 บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบจ้างซ้ือที่ 238.1/2563     
 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

9 จา้งสอบเทียบเคร่ืองมือ 8,700.00                   8,667.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพือ่สถาบันอาหาร        8,667.00
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพือ่สถาบัน
อาหาร

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 196/2563        
    ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

10 วสัดุยานพาหนะ 3,200.00                   3,100.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่        3,100.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 241/2563         
     ลงวันที่ 12 มิถุนายน 
2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม  2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

11 วสัดุการเกษตร 8,000.00                   7,015.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม        7,015.00 ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 246/2563         
 ลงวันที่ 12  มิถุนายน 2563

12
จา้งเดินสายแลนภายใน
อาคารส านักงาน

20,000.00               19,558.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์
ซัพพลาย

     19,558.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสตาร์กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 236/2563        
  ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2563

13
จา้งเดินสายแลนภายใน
อาคารส านักงาน

18,000.00               17,550.00 เฉพาะเจาะจง
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์
ซัพพลาย

     17,550.00
ห้างหุน้ส่วนจ ากัดสตาร์กรุ๊ป
คอมพิวเตอร์ซัพพลาย

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 239.1/2563     
 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

14 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 4,500.00           4,414.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 4,414.00       บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 252/2563         
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

15 วสัดุก่อสร้าง 40,000.00         39,065.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 39,065.00     ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 239/2563         
   ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2563

16 วสัดุการเกษตร 181,000.00       180,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 180,000.00   ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 242/2563         
 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

17 วสัดุการเกษตร 10,000.00         9,450.00        เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง ทองอุทิศ 9,450.00       นายจ าลอง ทองอุทิศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 251/2563         
  ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

18 วสัดุการเกษตร 17,000.00         16,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 16,800.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 247/2563         
   ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

19 วสัดุวทิยาศาสตร์ 23,600.00         23,540.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด 23,540.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 226/2563         
   ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 
2563

20 วสัดุส านักงาน 3,000.00           2,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธศรีอารียประทีป 2,600.00       ร้านพุทธศรีอารียประทีป ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 253/2563         
   ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

21
เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร(พ.ค.
63)

30,000.00                 4,571.04 เฉพาะเจาะจง บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ีจ ากัด        4,571.04
บริษัท ด๊ับเบิล้ เอ ดิจติอล ซินเนอร์จ ี
จ ากัด

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังเช่าที่ 184/2563         
  ลงวันที่ 20 เมษายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563



หน้าที่ 3

22 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,300.00                   1,260.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่        1,260.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 255/2563         
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

23 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,900.00                   4,643.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด        4,643.80 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 243/2563         
  ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563

24 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 4,000.00                   3,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่        3,600.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 254/2563         
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

25 จา้งท าป้ายไวนิล 1,500.00           1,263.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึ่ม 2 1,263.00       ร้านบ้านกึ่ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 260/2563        
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

26
จา้งเปล่ียนถ่าย
น้ ามันเคร่ืองและไส้กรอง 
กท 1672 สพ.

2,200.00           2,100.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 2,100.00       บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 258/2563        
   ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

27
จา้งซ่อมเปล่ียนสายพาน
แอร์รถยนต์ กท 1672 สพ.

200.00              170.00           เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท 170.00          นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 262/2563        
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

28 วสัดุวทิยาศาสตร์ 4,900.00           4,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 4,500.00       ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 261/2563         
  ลงวันที่ 1  กรกฎาคม 2563

29 วสัดุก่อสร้าง 4,000.00           3,929.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 3,929.00       ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 263/2563         
 ลงวันที่ 2  กรกฎาคม 2563

30 จา้งซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,900.00           4,700.00        เฉพาะเจาะจง นายสุธ ีเอี่ยมสุวรรณ 4,700.00       นายสุธ ีเอี่ยมสุวรรณ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 268/2563        
  ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

31 วสัดุการเกษตร 12,000.00         11,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 11,500.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 256/2563         
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

32 จา้งซ่อมมอเตอร์ปัม้ลม 2,200.00                   2,100.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท        2,100.00 นายณัฐดนัย นุชสวาท ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 257/2563        
 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563



หน้าที่ 4

33 วสัดุวทิยาศาสตร์ 26,000.00         25,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด 25,650.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 272/2563         
 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

34
จา้งซ่อมรถยนต์ กข 831 
สพ.

10,000.00                 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างหมื่น        9,500.00 ร้านอู่ช่างหมื่น ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 264/2563        
  ลงวันที่ 2  กรกฎาคม 2563

35 วสัดุงานบ้านงานครัว 4,000.00                   3,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร        3,000.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 273/2563         
 ลงวันที่ 13  กรกฎาคม 2563

36 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00                      900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่           900.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 275/2563         
 ลงวันที่ 14  กรกฎาคม 2563

37 วสัดุการเกษตร 9,000.00           7,200.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบีเอ็มฟูด๊สฟิช 7,200.00       ร้านบีเอ็มฟูด๊สฟิช ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 250/2563         
 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2563

38
จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์

2,000.00           1,600.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,600.00       บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 259/2563        
 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

39 วสัดุการเกษตร 40,000.00         38,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 38,400.00     ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 272/2563         
  ลงวันที่ 10  กรกฎาคม 2563

40 วสัดุการเกษตร 16,000.00         15,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร 15,600.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 269/2563         
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2563

41 วสัดุการเกษตร 13,000.00         12,800.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี 12,800.00     ร้านพีเอ็มพี ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 271/2563         
  ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2563

42 วสัดุการเกษตร 1,000.00           900.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา พรสิงห์ 900.00          นางสาวปนัดดา พรสิงห์ ราคาเหมาะสม
บลิเงินสด                           
  ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563



หน้าที่ 5

43 วสัดุไฟฟ้า 2,000.00           1,700.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด 1,700.00       บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 270/2563         
 ลงวันที่ 8  กรกฎาคม 2563

44
จา้งซ่อมแอร์รถยนต์ กท 
1672 สพ.

4,500.00                   4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์        4,000.00 ร้านนาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 276/2563        
ลงวันที่ 15  กรกฎาคม 2563

45
จา้งหุม้เบาะรถยนต์ กท 
1671 สพ.

8,500.00                   8,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านโจจงัเบาะยนต์        8,500.00 ร้านโจจงัเบาะยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 266/2563        
ลงวันที่ 2  กรกฎาคม 2563

46 จา้งท าข่ายดักปลา 16,000.00               15,480.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ มังคุด      15,480.00 นายรุ่งอรุณ มังคุด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 279/2563       
ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2563

47 จา้งท าข่ายดักปลา 21,000.00         20,640.00      เฉพาะเจาะจง นายรุ่งอรุณ มังคุด 20,640.00     นายรุ่งอรุณ มังคุด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 280/2563       
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

48
จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์ ก 6426 สพ.

3,600.00           3,540.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 3,540.00       บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 287/2563        
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

49 วสัดุวทิยาศาสตร์ 9,000.00           8,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรค จ ากัด 8,000.00       บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 274/2563         
 ลงวันที่ 13  กรกฎาคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 31 เดอืน กรกฏาคม พ.ศ. 2563




























