
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 360,800.00       360,800.00 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรสุพรรณบุรี จ้ากัด สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรสุพรรณบุรี จ้ากัด เสนอราคาต ้าสุด สัญญาที  2/2562 ลง 4 เม.ย.62

53,840.00 53,840.00

2 จัดจ้างเหมาบริการ 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางแอ้ว  พยัคคะมาศ นางแอ้ว  พยัคคะมาศ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 139/2562 ลว.9 ก.ค.62

3,000.00 3,000.00 งบประมาณ

3 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัท เอสด.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 142/2562 ลว.1 ส.ค.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรัตนการช่าง ร้านรัตนการช่าง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 143/2562 ลว.1 ส.ค.62

3,000.00 3,000.00 งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 52,500.00        52,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 165/2562 ลว.1 ส.ค.62

52,500.00 52,500.00 งบประมาณ

6 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 5,730.00          5,730.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 166/2562 ลว.1 ส.ค.62

5,730.00 5,730.00 งบประมาณ

7 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 1,631.75          1,631.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ้ากัด บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 143/2562 ลว.2 ส.ค.62

1,631.75 1,631.75 งบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 3,550.00          3,550.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 144/2562 ลว.2 ส.ค.62

3,550.00 3,550.00 งบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 14,000.00        14,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 167/2562 ลว.2 ส.ค.62

14,000.00 14,000.00 งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน วันที  4 กรกฎาคม 2562

70,024.00 70,024.00 งบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 59,716.70        59,716.70      เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 168/2562 ลว.2 ส.ค.62

59,716.70 59,716.70 งบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  2  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2562 



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  2  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2562 

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 14,049.10        14,049.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็วานดซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท แอ็วานดซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 169/2562 ลว.2 ส.ค.62

14,049.10                                14,049.10                                งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,604.20        23,604.20 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 170/2562 ลว.7 ส.ค.62

23,604.20 23,604.20 งบประมาณ

14 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,500.00        10,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ากัด บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 171/2562 ลว.14 ส.ค.62

10,500.00 10,500.00 งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 145/2562 ลว.6 ส.ค.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 146/2562 ลว.6 ส.ค.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,900.00          4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 149/2562 ลว.15 ส.ค.62

4,900.00                                 4,900.00                                 งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,910.00          4,910.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 148/2562 ลว.14 ส.ค.62

4,910.00 4,910.00 งบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,700.00          4,700.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 147/2562 ลว.14 ส.ค.62

4,700.00 4,700.00 งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 27,755.80        27,755.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ้ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 173/2562 ลว.14 ส.ค.62

27,755.80 27,755.80 งบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,200.00        99,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 174/2562 ลว.14 ส.ค.62

99,200.00                                99,200.00                                งบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,170.35        10,170.35 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 172/2562 ลว.14 ส.ค.62

10,170.35 10,170.35 งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  2  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2562 

23 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,500.00          7,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 178/2562 ลว.15 ส.ค.62

7,500.00 7,500.00 งบประมาณ

24 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 86,080.00        86,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 177/2562 ลว.15 ส.ค.62

86,080.00 86,080.00 งบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 27,000.00        27,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 176/2562 ลว.15 ส.ค.62

27,000.00 27,000.00 งบประมาณ

26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 99,690.00        99,690.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 180/2562 ลว.16 ส.ค.62

99,690.00                                99,690.00                                งบประมาณ

27 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,492.92        23,492.92 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 179/2562 ลว.16 ส.ค.62

23,492.92 23,492.92 งบประมาณ

28 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 85,000.00        85,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 182/2562 ลว.19 ส.ค.62

85,000.00                                85,000.00                                งบประมาณ

29 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 8,132.00          8,132.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 175/2562 ลว.14 ส.ค.62

8,132.00 8,132.00 งบประมาณ

30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 99,880.00        99,880.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 181/2562 ลว.19 ส.ค.62

99,880.00                                99,880.00                                งบประมาณ

31 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 33,720.00        33,720.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 184/2562 ลว.20 ส.ค.62

33,720.00                                33,720.00                                งบประมาณ

32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,630.00        15,630.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 185/2562 ลว.20 ส.ค.62

15,630.00                                15,630.00                                งบประมาณ

33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 45,500.00        45,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 186/2562 ลว.20 ส.ค.62

45,500.00                                45,500.00                                งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  2  เดือน กันยำยน  พ.ศ. 2562 

34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 60,000.00        60,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 187/2562 ลว.20 ส.ค.62

60,000.00 60,000.00 งบประมาณ


