
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงฯ 100,000.00       98,808.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 5 มี.ค.63

จ้ำนวน 4 รำยกำร 56,064.00 56,064.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

2 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงฯ 100,000.00       98,808.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 5 มี.ค.63

จ้ำนวน 2 รำยกำร 27,130.00 27,130.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

3 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,095.00          1,095.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืม เอเวอร์.พี ร้ำนน้้ำด่ืม เอเวอร์.พี เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 31 มี.ค.63

จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,095.00 1,095.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,940.00          4,940.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรค้ำไข่ ร้ำนพิจิตรค้ำไข่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 024/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,940.00 4,940.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 เม.ย.63

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 67,550.00        67,550.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 021/2563

จ้ำนวน 6 รำยกำร 67,550.00 67,550.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 เม.ย.63

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 56,496.00        56,496.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท แอ็ดวำนซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ้ำกัด บริษัท แอ็ดวำนซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ้ำกัด เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 022/2563

จ้ำนวน 12 รำยกำร 56,496.00 56,496.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 2 เม.ย.63

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00          7,000.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด บริษัท เอส.เค.โอ เอ เซ็นเตอร์ จ้ำกัด เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 023/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 7,000.00 7,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

8 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 12,000.00        12,000.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 024/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 12,000.00 12,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

9 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,800.00          4,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ็ญสุนีย์ ร้ำนเพ็ญสุนีย์ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 025/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

10 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงฯ 11,641.60        11,641.60      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหยนต์พิจิตร ร้ำนสหยนต์พิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 025/2563

จ้ำนวน 3 รำยกำร 11,641.60 11,641.60 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

11 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 24,500.00        24,500.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คูย่งฮง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คูย่งฮง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 026/2563

จ้ำนวน 7 รำยกำร 24,500.00 24,500.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   7   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   7   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,950.00          4,950.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 026/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,950.00 4,950.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

13 จัดจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 900.00            900.00          เฉพำะเจำะจง โรงกลึงอู่มิตรว่องไว โรงกลึงอู่มิตรว่องไว เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 027/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 900.00 900.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

14 จัดจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 1,200.00          1,200.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรกำรช่ำง ร้ำนพิจิตรกำรช่ำง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 028/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 1,200.00 1,200.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

15 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 2,225.00          2,225.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 3 เม.ย.63

จ้ำนวน 1 รำยกำร 2,225.00 2,225.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

16 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 4,555.00          4,555.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้อยสปีดเวิลด์ิ ร้ำนน้อยสปีดเวิลด์ิ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 7 เม.ย.63

จ้ำนวน 14 รำยกำร 4,555.00 4,555.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 2,000.00          2,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบ้ำนต้นไม้หยำหยี ร้ำนบ้ำนต้นไม้หยำหยี เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน ลงวันท่ี 7 เม.ย.63

จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,000.00 2,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง

18 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,985.00          4,985.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 029/2563

จ้ำนวน 4 รำยกำร 4,985.00 4,985.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 เม.ย.63

19 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,000.00          3,179.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประสิทธ์ิ ฮำร์ดแวร์ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประสิทธ์ิ ฮำร์ดแวร์ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 030/2563

จ้ำนวน 5 รำยกำร 3,179.00 3,179.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 เม.ย.63

20 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงฯ 3,000.00          2,653.60       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหยนต์พิจิตร ร้ำนสหยนต์พิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 031/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 2,653.60 2,653.60 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 เม.ย.63

21 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,925.00          4,925.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 032/2563

จ้ำนวน 5 รำยกำร 4,925.00 4,925.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 เม.ย.63

22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 650,000.00       646,200.00 คัดเลือก สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้้ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ้ำกัด สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้้ำและกำรเกษตรสุพรรณบุรี จ้ำกัด เสนอรำคำต้่ำสุด สัญญำท่ี 1/2563 

จ้ำนวน 6 รำยกำร 109,200.00 109,200.00 ลงวันท่ี 10 เม.ย.63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   7   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 8,000.00          8,000.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญพันธ์ุปลำ ร้ำนเจริญพันธ์ุปลำ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 028/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 8,000.00 8,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 เม.ย.63

24 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,250.00          6,250.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คูย่งฮง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด คูย่งฮง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 029/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 6,250.00 6,250.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 เม.ย.63

25 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,900.00          4,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 033/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 เม.ย.63

26 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 4,930.00          4,930.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ)034/2563

จ้ำนวน 4 รำยกำร 4,930.00 4,930.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 เม.ย.63

27 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 93,120.00        93,120.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 030/2563

จ้ำนวน 6 รำยกำร 93,120.00 93,120.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

28 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 71,690.00        71,690.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 031/2563

จ้ำนวน 6 รำยกำร 71,690.00 71,690.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

29 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,500.00        18,500.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทคอม ร้ำนสมำร์ทคอม เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 032/2563

จ้ำนวน 3 รำยกำร 18,500.00 18,500.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

30 จัดจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 9,080.00          9,080.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรไดนำโม ร้ำนพิจิตรไดนำโม เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 033/2563

จ้ำนวน 6 รำยกำร 9,080.00 9,080.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

31 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,900.00          4,900.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 035/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

32 จัดจ้ำงซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ 4,000.00          3,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพิจิตรไดนำโม ร้ำนพิจิตรไดนำโม เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศศพจข.3 (พจ) 036/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 3,800.00 3,800.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

33 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,920.00          4,920.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร ร้ำนเซ็นทรัลพิจิตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 037/2563

จ้ำนวน 3 รำยกำร 4,920.00 4,920.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   7   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563

34 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,950.00          4,950.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 038/2563

จ้ำนวน 8 รำยกำร 4,950.00 4,950.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,700.00          4,650.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 039/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,650.00 4,650.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 เม.ย.63

36 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00          4,900.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมำร์ทคอม ร้ำนสมำร์ทคอม เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 040/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,900.00 4,900.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

37 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,800.00          4,790.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 041/2563

จ้ำนวน 3 รำยกำร 4,790.00 4,790.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

38 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,950.00          4,944.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 042/2563

จ้ำนวน 8 รำยกำร 4,944.00 4,944.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

39 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,800.00          4,680.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 043/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,680.00 4,680.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

40 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,900.00          4,850.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 044/2563

จ้ำนวน 13 รำยกำร 4,850.00 4,850.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

41 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 14,900.00        14,900.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 034/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 14,900.00 14,900.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

42 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 28,100.00        28,100.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 035/2563

จ้ำนวน 5 รำยกำร 28,100.00 28,100.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

43 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 25,300.00        25,300.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 036/2563

จ้ำนวน 4 รำยกำร 25,300.00 25,300.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 เม.ย.63

44 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 22,400.00        22,400.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 037/2563

จ้ำนวน 14 รำยกำร 22,400.00 22,400.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  เมษำยน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   7   เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2563

45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 038/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 96,000.00 96,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

46 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 29,200.00        29,200.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 039/2563

จ้ำนวน 4 รำยกำร 29,200.00 29,200.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

47 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 96,000.00        96,000.00      เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เสรีภำพกำรเกษตร เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 040/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 96,000.00 96,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

48 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,950.00          4,950.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 045/2563

จ้ำนวน 2 รำยกำร 4,950.00 4,950.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

49 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,500.00          4,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ำกัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ำกัด เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 046/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

50 จัดซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์และกำรแพทย์ 4,500.00          4,500.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ำกัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ำกัด เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 047/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,500.00 4,500.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 เม.ย.63

51 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,800.00          4,800.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพ็ญสุนีย์ ร้ำนเพ็ญสุนีย์ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ)048/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 4,800.00 4,800.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 เม.ย.63

52 จัดซ้ือวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 5,600.00          5,600.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด นบพรสรวง เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน 041/2563

จ้ำนวน 1 รำยกำร 5,600.00 5,600.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 21 เม.ย.63

53 จัดจ้ำงเหมำบริกำร 24,000.00        24,000.00      เฉพำะเจำะจง นำยพงษ์พัฒน์  บุญจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอรำคำไม่เกินในวงเงิน  ศพจข.3 (พจ) 036/2563

8,000.00 8,000.00 ท่ีก้ำหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 30 เม.ย.63


