
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 99,350.00              99,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 49/2564

99,350.00 99,350.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,950.00              99,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 50/2564

99,950.00 99,950.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 2 มิถุนายน 2564

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 99,250.00              99,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 51/2564

99,250.00 99,250.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

2 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 21,990.00              21,990.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 52/2564

21,990.00 21,990.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

4 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 19,300.00              19,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 53/2564

19,300.00 19,300.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9,964.00                9,964.00       เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 54/2564

9,964.00 9,964.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 มิถุนายน 2564

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,505.00              16,505.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คูย่งฮง หจก.คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 55/2564

16,505.00 16,505.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,510.00              16,510.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 56/2564

16,510.00 16,510.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,140.00              12,140.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 57/2564

12,140.00 12,140.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 มิถุนายน 2564

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,990.00                6,990.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 58/2564

6,990.00 6,990.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 มิถุนายน 2564

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 98,100.00              98,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 59/2564

98,100.00 98,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 มิถุนายน 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มิถุนำยน  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  มิถุนำยน  พ.ศ. 2564

9 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7,800.00                7,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 60/2564

7,800.00 7,800.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564

5 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 13,070.00              13,070.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 61/2564

13,070.00 13,070.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564

10 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 21,900.00              21,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 62/2564

21,900.00 21,900.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 มิถุนายน 2564

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 60,000.00              60,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 63/2564

60,000.00 60,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 21 มิถุนายน 2564


