
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 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน วันที  13 สิงหาคม 2562

73,844.00 73,844.00 งบประมาณ

3 จัดจ้างเหมาบริการ 3,000.00          3,000.00       เฉพาะเจาะจง นางแอ้ว  พยัคคะมาศ นางแอ้ว  พยัคคะมาศ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 150/2562 ลว.16 ส.ค.62

3,000.00 3,000.00 งบประมาณ

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 30,500.00        30,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 188/2562 ลว.2 ก.ย.62

30,500.00 30,500.00 งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,750.00        99,750.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 189/2562 ลว.2 ก.ย.62

99,750.00                                99,750.00                                งบประมาณ

6 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 5,200.00          5,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 192/2562 ลว.3 ก.ย.62

5,200.00 5,200.00 งบประมาณ

7 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 4,900.00          4,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 151/2562 ลว.3 ก.ย.62

4,900.00 4,900.00 งบประมาณ

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 152/2562 ลว.3 ก.ย.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,717.00          4,717.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 154/2562 ลว.3 ก.ย.62

4,717.00 4,717.00 งบประมาณ

10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,500.00          4,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 153/2562 ลว.3 ก.ย.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 42,750.00        42,750.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 190/2562 ลว.3 ก.ย.62

42,750.00                                42,750.00                                งบประมาณ

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  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  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 96,000.00        96,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 191/2562 ลว.3 ก.ย.62

96,000.00                                96,000.00                                งบประมาณ

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 17,000.00        17,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 193/2562 ลว.4 ก.ย.62

17,000.00                                17,000.00                                งบประมาณ

14 จัดจ้างเหมาบริการ 31,137.00        31,137.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี ปุ่น) สาขาที  1 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี ปุ่น) สาขาที  1 ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 194/2562 ลว.4 ก.ย.62

31,137.00 31,137.00 งบประมาณ

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,600.00          1,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 155/2562 ลว.4 ก.ย.62

1,600.00 1,600.00 งบประมาณ

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,800.00          4,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 157/2562 ลว.6 ก.ย.62

4,800.00 4,800.00 งบประมาณ

17 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 3,700.00          3,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 156/2562 ลว.6 ก.ย.62

3,700.00 3,700.00 งบประมาณ

18 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 159/2562 ลว.4 ก.ย.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

19 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 29,640.00        29,640.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประสิทธ์ิฮาร์แวร์ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประสิทธ์ิฮาร์แวร์ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 196/2562 ลว.6 ก.ย.62

29,640.00                                29,640.00                                งบประมาณ

20 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,900.00          4,900.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 158/2562 ลว.6 ก.ย.62

4,900.00 4,900.00 งบประมาณ

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,700.00          4,700.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 160/2562 ลว.6 ก.ย.62

4,700.00 4,700.00 งบประมาณ

22 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 7,222.50          7,222.50       เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 195/2562 ลว.6 ก.ย.62

7,222.50 7,222.50 งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

23 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 3,900.00          3,900.00       เฉพาะเจาะจง อู่จ้าลอง อู่จ้าลอง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 161/2562 ลว.9 ก.ย.62

3,900.00                                 3,900.00                                 งบประมาณ

24 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 14,017.00        14,017.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากัด บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 197/2562 ลว.9 ก.ย.62

14,017.00                                14,017.00                                งบประมาณ

25 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 37,930.00        37,930.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 198/2562 ลว.9 ก.ย.62

37,930.00 37,930.00 งบประมาณ

26 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,800.00          4,800.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 163/2562 ลว.9 ก.ย.62

4,800.00                                 4,800.00                                 งบประมาณ

27 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะ 4,960.00          4,960.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 164/2562 ลว.10 ก.ย.62

4,960.00                                 4,960.00                                 งบประมาณ

28 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 25,055.00        25,055.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประสิทธ์ิฮาร์แวร์ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประสิทธ์ิฮาร์แวร์ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 199/2562 ลว.10 ก.ย.62

25,055.00                                25,055.00                                งบประมาณ

29 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 17,590.00        17,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 200/2562 ลว.11 ก.ย.62

17,590.00 17,590.00 งบประมาณ

30 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน วันที  13 กันยายน 2562

52,898.00 52,898.00 งบประมาณ

31 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,825.00          4,825.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 165/2562 ลว.13 ก.ย.62

4,825.00 4,825.00 งบประมาณ

32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00        12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 201/2562 ลว.13 ก.ย.62

12,000.00 12,000.00 งบประมาณ

33 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน วันที  13 กันยายน 2562

15,846.00 15,846.00 งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

34 จัดซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นบพรสรวง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน วันที  13 กันยายน 2562

48,096.00 48,096.00 งบประมาณ

35 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 15,550.00        15,550.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 202/2562 ลว.16 ก.ย.62

15,550.00 15,550.00 งบประมาณ

36 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,800.00        10,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 203/2562 ลว.16 ก.ย.62

10,800.00 10,800.00 งบประมาณ

37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,640.00        15,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพันธ์ุปลา ร้านเจริญพันธ์ุปลา ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 205/2562 ลว.16 ก.ย.62

15,640.00 15,640.00 งบประมาณ

38 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 11,820.00        11,820.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 206/2562 ลว.16 ก.ย.62

11,820.00                                11,820.00                                งบประมาณ

39 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 170,000.00       170,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 204/2562 ลว.16 ก.ย.62

170,000.00                              170,000.00                              งบประมาณ

40 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 166/2562 ลว.16 ก.ย.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

41 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1,040.00          1,040.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 167/2562 ลว.18 ก.ย.62

1,040.00 1,040.00 งบประมาณ

42 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 24,020.00        24,020.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 208/2562 ลว.18 ก.ย.62

24,020.00 24,020.00 งบประมาณ

43 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 8,820.00          8,820.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 212/2562 ลว.18 ก.ย.62

8,820.00 8,820.00 งบประมาณ

44 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 39,010.00        39,010.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 207/2562 ลว.18 ก.ย.62

39,010.00 39,010.00 งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

45 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,640.00          4,640.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 168/2562 ลว.18 ก.ย.62

4,640.00 4,640.00 งบประมาณ

46 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4,500.00          4,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 169/2562 ลว.18 ก.ย.62

4,500.00 4,500.00 งบประมาณ

47 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,280.00          1,280.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีไซน์ ปร้ินต้ิง ร้านไอดีไซน์ ปร้ินต้ิง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 170/2562 ลว.18 ก.ย.62

1,280.00 1,280.00 งบประมาณ

48 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,740.00          4,740.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรค้าไข่ ร้านพิจิตรค้าไข่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 171/2562 ลว.18 ก.ย.62

4,740.00 4,740.00 งบประมาณ

49 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 29,767.40        29,767.40 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 209/2562 ลว.18 ก.ย.62

29,767.40 29,767.40 งบประมาณ

50 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด นพนอบธนายุ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 210/2562 ลว.18 ก.ย.62

. 12,000.00 12,000.00 งบประมาณ

51 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 68,000.00        68,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 211/2562 ลว.18 ก.ย.62

68,000.00                                68,000.00                                งบประมาณ

52 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 4,700.00          4,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 172/2562 ลว.19 ก.ย.62

4,700.00 4,700.00 งบประมาณ

53 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 9,440.00          9,440.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 214/2562 ลว.19 ก.ย.62

9,440.00 9,440.00 งบประมาณ

54 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 11,600.00        11,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 215/2562 ลว.19 ก.ย.62

11,600.00 11,600.00 งบประมาณ

55 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 81,000.00        81,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 213/2562 ลว.19 ก.ย.62

81,000.00                                81,000.00                                งบประมาณ



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2562 

56 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 9,825.00          9,825.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 216/2562 ลว.20 ก.ย.62

9,825.00 9,825.00 งบประมาณ

57 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 136,000.00       136,000.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 217/2562 ลว.20 ก.ย.62

136,000.00                              136,000.00                              งบประมาณ

58 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 23,036.60        23,036.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด บริษัทเอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ้ากัด ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 218/2562 ลว.20 ก.ย.62

23,036.60 23,036.60 งบประมาณ

59 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,375.00          4,375.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรค้าไข่ ร้านพิจิตรค้าไข่ ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 173/2562 ลว.20 ก.ย.62

4,375.00 4,375.00 งบประมาณ

60 จัดจ้างซ่อมแซมบ้ารุงรักษา 1,550.00          1,550.00 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงอู่มิตรว่องไว โรงกลึงอู่มิตรว่องไว ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 174/2562 ลว.20 ก.ย.62

1,550.00 1,550.00 งบประมาณ

61 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 7,250.00          7,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 219/2562 ลว.23 ก.ย.62

7,250.00 7,250.00 งบประมาณ

62 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 2,530.00          2,530.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 175/2562 ลว.24 ก.ย.62

2,530.00 2,530.00 งบประมาณ

63 จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,250.00          2,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านไอดีไซน์ ปร้ินต้ิง ร้านไอดีไซน์ ปร้ินต้ิง ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 176/2562 ลว.24 ก.ย.62

2,250.00 2,250.00 งบประมาณ

64 จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,930.00          1,930.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ราคาเหมาะสมภายในวงเงิน 177/2562 ลว.25 ก.ย.62

1,930.00 1,930.00 งบประมาณ


