
รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ

1 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00                      900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่           900.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 306/2563         
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

2 วสัดุส านักงาน 4,000.00           3,450.00        เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ 3,450.00       ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 304/2563         
 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

3 วสัดุก่อสร้าง 4,000.00           3,800.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 3,800.00       ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 305/2563         
 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

4
จา้งสอบเทียบ 
Thermocouple

4,300.00           4,280.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด 4,280.00       บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 301/2563        
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

5 จา้งท าป้ายไวนิล 1,500.00           1,263.00        เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึ่ม 2 1,263.00       ร้านบ้านกึ่ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 299/2563        
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

6 วสัดุงานบ้านงานครัว 3,000.00                   2,204.20 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง        2,204.20 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด ช.ไพศาลก่อสร้าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 312/2563         
  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

7
จา้งสอบเทียบเคร่ืองมือ 
LC-MS/MS

220,000.00           214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด    214,000.00 บริษัท สิทธพิร แอสโซซิเอส จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 267/2563        
    ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

8
จา้งสอบเทียบเคร่ืองมือ 
HPLC

220,000.00           216,379.68 เฉพาะเจาะจง บริษัท เวลิด์สยามกรุ๊ป จ ากัด    216,379.68 บริษัท เวลิด์สยามกรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบจ้างจ้างที่ 265/2563      
ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2563

9
จา้งสอบเทียบ Micro 
Pipette

8,700.00                   8,667.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด        8,667.00 บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 302/2563        
    ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

10 วสัดุการเกษตร 12,000.00               11,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร      11,400.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 307/2563         
     ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563

11 วสัดุไฟฟ้า 9,000.00                   8,320.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด        8,320.00 บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 303/2563         
 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน  2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิที่จะซ้ือหรอืจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ไดร้บัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรอืจ้าง
เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง



หน้าที่ 2

12 วสัดุการเกษตร 40,000.00               35,900.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด      35,900.00 บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 298/2563         
 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

13 วสัดุวทิยาศาสตร์ 13,000.00               12,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด      12,000.00 บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 313/2563         
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

14 วสัดุการเกษตร 23,000.00         22,200.00      เฉพาะเจาะจง นายทศพร สมานมิตร 22,200.00     นายทศพร สมานมิตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 293/2563         
  ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

15
วสัดุส านักงานและวสัดุ
คอมพิวเตอร์

30,000.00         29,794.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซ็นเตอร์ 29,794.00     ร้านพรชัยบุค๊เซ็นเตอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 291/2563         
   ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

16
จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์

2,500.00           1,550.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,550.00       บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 314/2563        
   ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

17 จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ 2,000.00           1,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 1,500.00       บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 317/2563        
    ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2563

18 จา้งซ่อมรถยนต์ นข 5229 สุพรรณบุรี2,000.00           1,700.00        เฉพาะเจาะจง นายวรเมธ แซ่ตัง 1,700.00       นายวรเมธ แซ่ตัง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 311/2563        
    ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

19 วสัดุไฟฟ้า 4,000.00           3,730.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด 3,730.00       บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 308/2563         
   ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

20 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 7,000.00                   6,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด        6,620.00 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 316/2563         
  ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2563

21
จา้งสอบเทียบเคร่ืองชั่ง
และตู้เยน็

6,700.00                   6,634.00 เฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพือ่สถาบันอาหาร        6,634.00
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธเิพือ่สถาบัน
อาหาร

ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 300/2563        
  ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563

22
จา้งซ่อมรถยนต์ ก 831 
สุพรรณบุรี

8,000.00                   7,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต๋ีใหญ่การช่าง        7,500.00 ร้านต๋ีใหญ่การช่าง ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 309/2563        
   ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563



หน้าที่ 3

23

จา้งเดินสายแลนภายใน
อาคาร

15,000.00               14,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย จ ากัด     14,900.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด สตาร์กรุ๊ปคอมพิวเตอร์ซัพพลาย จ ากัดราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 315/2563        
  ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

24 วสัดุการเกษตร 3,000.00           2,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 2,500.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 323/2563         
ลงวันที่ 2 กันยายน 2563

25 วสัดุวทิยาศาสตร์ 380.00              360.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ 360.00          ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 321/2563         
  ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

26 วสัดุวทิยาศาสตร์ 44,000.00         42,896.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด 42,896.30     บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 310/2563         
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2563

27 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 27,000.00         26,302.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด 26,302.00     บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 322/2563         
  ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

28 วสัดุการเกษตร 56,000.00         55,220.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 55,220.00     ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 318/2563         
 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563

29 จา้งเปล่ียนยางนอกรถยนต์ กข 831 สุพรรณบุรี13,000.00         12,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด 12,000.00     บริษัท เอส.โอ.ไทร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 325/2563        
  ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

30 วสัดุงานบ้านงานครัว 11,000.00         10,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 10,000.00     ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 329/2563         
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

31 จา้งท าป้ายไวนิล 1,300.00                   1,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบ้านกึ่ม 2        1,200.00 ร้านบ้านกึ่ม 2 ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 339/2563        
 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

32 วสัดุวทิยาศาสตร์ 1,000.00           900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ 900.00          ร้านสุพรรณอ๊อกซิเยน่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 337/2563         
 ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

33 วสัดุการเกษตร 12,600.00               12,270.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร      12,270.00 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 333/2563        
  ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563



หน้าที่ 4

34
จา้งซ่อมรถยนต์ตู้ นข 
5229 สุพรรณบุรี

6,500.00                   6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนาซ่าแอร์        6,000.00 ร้านนาซ่าแอร์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 327/2563        
  ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

35
จา้งเปล่ียนถ่ายน้ ามันเคร่ือง
รถยนต์ กท 1671 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
ใบส่ังจ้างที่ 334/2563        
  ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

36
จา้งหุม้เบาะและหุม้แผง
ข้างรถยนต์ ก 6426 สพ.

8,500.00           8,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านโจจงัเบาะยนต์ 8,000.00       ร้านโจจงัเบาะยนต์ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 328/2563        
  ลงวันที่ 10 กันยายน 2563

37 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00           990.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ 990.00          ห้างหุน้ส่วนจ ากัด จ.สุพรรณบุรีอะไหล่ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 331/2563         
ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

38 วสัดุการเกษตร 700.00              675.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร 675.00          ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 336/2563         
  ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

39 วสัดุไฟฟ้า 10,000.00         9,594.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด 9,594.00       บริษัท ถาวรเทรดด้ิงอีเลคทริค จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 330/2563         
 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563

40 วสัดุก่อสร้าง 23,000.00         22,442.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม 22,442.00     ร้านเมืองทองค้าเสาเข็ม ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 324/2563         
  ลงวันที่ 3 กันยายน 2563

41 จา้งซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ 35,000.00         34,421.90      เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอเอส พัฒนาจกัรกล จ ากัด 34,421.90     บริษัท ทีไอเอส พัฒนาจกัรกล จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 326/2563        
    ลงวันที่ 9 กันยายน 2563

42 วสัดุวทิยาศาสตร์ 80,900.00         80,860.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด 80,860.00     บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 335/2563         
 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

43 จา้งซ่อมบ ารุงปัม้ลม 30,000.00               27,311.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน คอมเพรสแอร์ จ ากัด      27,311.75 บริษัท กรีน คอมเพรสแอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังจ้างที่ 332/2563        
ลงวันที่ 14 กันยายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563



หน้าที่ 5

44 วสัดุก่อสร้าง 5,500.00                   5,400.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิตา ล้ าเลิศ        5,400.00 นางสาวชนัญชิตา ล้ าเลิศ ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 338/2563         
ลงวันที่ 16 กันยายน 2563

45 วสัดุส านักงาน 300.00                         218.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์           218.00 ร้านพรชัยบุค๊เซนเตอร์ ราคาเหมาะสม
บลิเงินสด                           
   ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

46 วสัดุการเกษตร 13,000.00               12,489.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด      12,489.00 บริษัท เซเวน่โปรอินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 340/2563         
 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

47 วสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง 10,000.00                 8,748.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด        8,748.00 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จ ากัด ราคาเหมาะสม
ใบส่ังซ้ือที่ 341/2563         
 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2563 ประจ าปงีบประมาณ 2563
 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืดสุพรรณบรุี

วันที่ 30 เดอืน กันยายน พ.ศ. 2563




























