
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 16,650.00        16,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นพนอบธนายุ หจก.นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 108/2563

จ านวน 5 รายการ                                 16,650.00                                 16,650.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 กันยายน 2563

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 21,740.00        21,740.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นพนอบธนายุ หจก.นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 109/2563

จ านวน 2 รายการ                                 21,740.00                                 21,740.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 กันยายน 2563

3 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (กจ-9814) 7,400.00          7,400.00       เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 110/2563

จ านวน 1 รายการ                                  7,400.00                                  7,400.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 กันยายน 2563 

4 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (อย-6002) 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 112/2563

จ านวน 1 รายการ                                 12,000.00                                 12,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

5 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       98,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

จ านวน 2 รายการ 27,132.00 27,132.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       98,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

จ านวน 1 รายการ 17,786.00 17,786.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       98,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

จ านวน 2 รายการ 26,952.00 26,952.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

8 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 99,010.00        99,010.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 113/2563

จ านวน 11 รายการ                                 99,010.00                                 99,010.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 90,000.00        90,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 115/2563

จ านวน 1 รายการ                                 90,000.00                                 90,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15,870.00        15,870.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นพนอบธนายุ หจก.นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 114/2563

จ านวน 6 รายการ                                 15,870.00                                 15,870.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 21,450.00        21,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 116/2563

จ านวน 6 รายการ                                 21,450.00                                 21,450.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2563 

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  ตุลำคม  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  กันยำยน  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 52,930.00        52,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 117/2563

จ านวน 20 รายการ 52,930.00 52,930.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

13 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 6,580.50          6,580.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 118/2563

จ านวน 2 รายการ                                  6,580.50                                  6,580.50 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

14 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (กค-1494) 18,780.00        18,780.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 119/2563

จ านวน 4 รายการ                                 18,780.00                                 18,780.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

15 จัดจ้างเหมาบริการ 26,323.61        26,323.61      เฉพาะเจาะจง บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 120/2563

จ านวน 6 รายการ 26,323.61 26,323.61 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

16 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (กค-1494) 10,530.00        10,530.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 121/2563

จ านวน 5 รายการ                                 10,530.00                                 10,530.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00          7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค.โอ เอ จ ากัด บริษัท เอส.เค.โอ เอ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 122/2563

จ านวน 1 รายการ 7,000.00 7,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2563

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 50,950.00        50,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 123/2563

จ านวน 6 รายการ                                 50,950.00                                 50,950.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 99,240.00        99,240.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 124/2563

จ านวน 4 รายการ 99,240.00 99,240.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563

20 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (นข-2922) 8,500.00          8,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 125/2563

จ านวน 5 รายการ                                  8,500.00                                  8,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563

21 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,750.00          7,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 126/2563

จ านวน 5 รายการ 7,750.00 7,750.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563

22 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,650.00        11,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 127/2563

จ านวน 4 รายการ 11,650.00 11,650.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 99,795.00        99,795.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 128/2563

จ านวน 10 รายการ 99,795.00 99,795.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563

24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 90,000.00        90,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 129/2563

จ านวน 1 รายการ                                 90,000.00                                 90,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563

25 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (80-7851) 54,400.00        54,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 130/2563

จ านวน 13 รายการ                                 54,400.00                                 54,400.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563

26 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,575.00        13,575.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 131/2563

จ านวน 5 รายการ 13,575.00 13,575.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563

27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 9,570.00          9,570.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 132/2563

จ านวน 6 รายการ 9,570.00 9,570.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กันยายน 2563

28 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 92,180.00        92,180.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 133/2563

จ านวน 9 รายการ 92,180.00 92,180.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563

29 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       98,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2563

จ านวน 3 รายการ 39,258.00 39,258.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

30 จัดจ้างเหมาบริการ 5,750.00          5,750.00       เฉพาะเจาะจง หจก.มนูการช่าง หจก.มนูการช่าง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 134/2563

จ านวน 1 รายการ 5,750.00 5,750.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 30,420.00        30,420.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 135/2563

จ านวน 20 รายการ 30,420.00 30,420.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 กันยายน 2563

32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,000.00        15,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 136/2563

จ านวน 6 รายการ                                 15,000.00                                 15,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563

33 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,200.00        11,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 137/2563

จ านวน 2 รายการ 11,200.00 11,200.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563

34 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 83,400.00        83,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 138/2563

จ านวน 2 รายการ 83,400.00 83,400.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563

35 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 87,729.30        87,729.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 139/2563

จ านวน 1 รายการ                                 87,729.30                                 87,729.30 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563

36 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 89,300.00        89,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นพนอบธนายุ หจก.นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 140/2563

จ านวน 8 รายการ                                 89,300.00                                 89,300.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563

37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 98,340.00        98,340.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 141/2563

จ านวน 7 รายการ                                 98,340.00                                 98,340.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563

38 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 36,000.00        36,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นพนอบธนายุ หจก.นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 142/2563

จ านวน 1 รายการ                                 36,000.00                                 36,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

39 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 91,100.00        91,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 143/2563

จ านวน 9 รายการ                                 91,100.00                                 91,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

40 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,740.00        10,740.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 144/2563

จ านวน 4 รายการ 10,740.00 10,740.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

41 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 25,750.00        25,750.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 145/2563

จ านวน 14 รายการ 25,750.00 25,750.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

42 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 18,000.00        18,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 146/2563

จ านวน 1 รายการ 18,000.00 18,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 กันยายน 2563

43 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,460.00        16,460.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 147/2563

จ านวน 10 รายการ 16,460.00 16,460.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 กันยายน 2563

44 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,500.00        11,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 148/2563

จ านวน 2 รายการ 11,500.00 11,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  ตุลำคม  พ.ศ. 2563

45 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       97,240.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563

จ านวน 1 รายการ 16,968.00 16,968.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

46 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       97,240.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563

จ านวน 2 รายการ 36,654.00 36,654.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

47 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 30,450.00        30,450.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 149/2563

จ านวน 13 รายการ 30,450.00 30,450.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563

48 จัดจ้างเหมาบริการ 13,000.00        13,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 150/2563

จ านวน 1 รายการ 13,000.00 13,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563

49 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,000.00          6,000.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 151/2563

จ านวน 1 รายการ                                  6,000.00                                  6,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 21 กันยายน 2563

50 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       97,240.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 14 กันยายน 2563

จ านวน 1 รายการ 17,288.00 17,288.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


