
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 26,964.00              26,964.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 85/2564

26,964.00 26,964.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 กันยายน 2564

2 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 52,965.00              52,965.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 86/2564

52,965.00 52,965.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,000.00                9,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 87/2564

9,000.00 9,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 กันยายน 2564

4 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 13,629.00              13,629.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 88/2564

13,629.00 13,629.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 8,346.00                8,346.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 89/2564

8,346.00 8,346.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

6 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 12,550.00              13,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 90/2564

12,550.00 12,550.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 22,055.00              22,055.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 91/2564

22,055.00 22,055.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,100.00              14,100.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 92/2564

14,100.00 14,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 กันยายน 2564

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00              12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 93/2564

12,000.00 12,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 34,999.70              34,999.70      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 94/2564

34,999.70 34,999.70 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 กันยายน 2564

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 27,035.00              27,035.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 95/2564

27,035.00 27,035.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  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  กันยำยน  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,970.10              99,970.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 96/2564

99,970.10 99,970.10 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

13 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 80,250.00              80,250.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 97/2564

80,250.00 80,250.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 102,720.00            102,720.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 98/2564

102,720.00 102,720.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 98,700.00              98,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 99/2564

98,700.00 98,700.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

16 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00                7,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 100/2564

7,000.00 7,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กันยายน 2564

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,940.00              16,940.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 101/2564

16,940.00 16,940.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 38,790.00              38,790.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 102/2564

38,790.00 38,790.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 16,738.00              16,738.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 103/2564

16,738.00 16,738.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 กันยายน 2564

20 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 22,320.00              22,320.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 104/2564

22,320.00 22,320.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 กันยายน 2564

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 32,450.00              32,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 105/2564

32,450.00 32,450.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 48,600.00              48,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 106/2564

48,600.00 48,600.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 กันยายน 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2564

23 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 33,000.00              33,000.00      เฉพาะเจาะจง อู่จ าลอง อู่จ าลอง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 107/2564

33,000.00 33,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564

24 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,681.20              99,681.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 108/2564

99,681.20 99,681.20 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 15 กันยายน 2564

25 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 57,780.00              57,780.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 109/2564

57,780.00 57,780.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564

26 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 14,530.00              14,530.00      เฉพาะเจาะจง อู่จ าลอง อู่จ าลอง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 110/2564

14,530.00 14,530.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 16 กันยายน 2564

27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 9,898.00                9,898.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 111/2564

9,898.00 9,898.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2564

28 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,216.00              11,216.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 112/2564

11,216.00 11,216.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2564


