
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์  จุลบุตร นายไพฑูรย์  จุลบุตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 001/2563 

งานรักษาความปลอดภัย                         24,000.00                            24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

2 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายส่งเสริม  บัวดี นายส่งเสริม  บัวดี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 002/2563 

งานรักษาความปลอดภัย                         24,000.00                            24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

3 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายวิชัย  โหลยา นายวิชัย  โหลยา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 009/2563 

งานรักษาความปลอดภัย                         24,000.00                            24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

4 จัดจ้างเหมาบริการ 27,000.00              27,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวอภิษฐา  เอ่ียมสอาด นางสาวอภิษฐา  เอ่ียมสอาด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 005/2563 

เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการ                         27,000.00                            27,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

5 จัดจ้างเหมาบริการ 21,000.00              21,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวศุภาพิชญ์  ร้ิวทอง นางสาวศุภาพิชญ์  ร้ิวทอง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 004/2563 

งานห้องปฏิบัติการ 21,000.00 21,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

6 จัดจ้างเหมาบริการ 27,000.00              27,000.00      เฉพาะเจาะจง นายจรินทร์  ธรรมแสง นายจรินทร์  ธรรมแสง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 003/2563 

พนักงานขับรถยนต์ 27,000.00 27,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

7 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายเสกสรร  บัวดี นายเสกสรร  บัวดี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 010/2563 

งานรักษาความปลอดภัย 24,000.00 24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

8 จัดจ้างเหมาบริการดูแลท า 15,000.00              15,000.00      เฉพาะเจาะจง นางแอ๋ว  โพธ์ินาค นางแอ๋ว  โพธ์ินาค เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 011/2563 

ความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15,000.00 15,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

9 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นางทองค า  ฟองเอม นางทองค า  ฟองเอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 007/2563 

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 24,000.00 24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

10 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายสุรเชษฐ์  พงษ์กระจ่าง นายสุรเชษฐ์  พงษ์กระจ่าง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 008/2563 

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 24,000.00 24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

11 จัดจ้างเหมาบริการ 24,000.00              24,000.00      เฉพาะเจาะจง นายมานะชัย  อยู่ดี นายมานะชัย  อยู่ดี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 012/2563 

งานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า 24,000.00 24,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกำยน  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 ตุลำคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  1  เดือน พฤศจิกำยน  พ.ศ. 2562

12 จัดจ้างเหมาบริการ 27,000.00              27,000.00      เฉพาะเจาะจง นายณัฐศักด์ิ  กะวิเศษ นายณัฐศักด์ิ  กะวิเศษ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ศพจ.ข3 (พิจิตร) 006/2563 

พนักงานขับรถยนต์ 27,000.00 27,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 1 ต.ค.62


