
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างเหมาบริการ 2,700.00          2,700.00      เฉพาะเจาะจง นางแอ้ว  พยัคคะมาศ นางแอ้ว  พยัคคะมาศ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 009/2563  ลว. 6 ม.ค.63

2,700.00 2,700.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,690.00        12,690.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพันธ์ุปลา ร้านเจริญพันธ์ุปลา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 008/2563  ลว. 7 ม.ค.63

12,690.00 12,690.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,600.00          1,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 010/2563  ลว. 8 ม.ค.63

1,600.00 1,600.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,700.00          4,700.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 011/2563  ลว. 8 ม.ค.63

4,700.00 4,700.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,920.00          4,920.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 012/2563  ลว. 9 ม.ค.63

4,920.00 4,920.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

6 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,986.20          4,986.20      เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 013/2563  ลว. 9 ม.ค.63

4,986.20 4,986.20 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

7 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2,100.00          2,100.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลึงอู่มิตรว่องไว โรงกลึงอู่มิตรว่องไว เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 014/2563  ลว. 9 ม.ค.63

2,100.00 2,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

8 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2,949.99          2,949.99      เฉพาะเจาะจง บ.อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด บ.อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 015/2563  ลว. 10 ม.ค.63

2,949.99 2,949.99 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,940.00          4,940.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 016/2563  ลว. 10 ม.ค.63

4,940.00 4,940.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,650.00          1,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านไร่หญ้าก าแพงเพชร ร้านไร่หญ้าก าแพงเพชร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน   ลว. 10 มกราคม 63

1,650.00 1,650.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2,225.00          2,225.00      เฉพาะเจาะจง หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส หจก.พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 13 มกราคม 2563

2,225.00 2,225.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  3  เดือน กุมภำพันธ์  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  มกรำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  3  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

12 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 11,050.00        11,050.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยไดนาโม ร้านเจริญชัยไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 009/2563  ลว. 13 ม.ค.63

11,050.00 11,050.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

13 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 4,387.00          4,387.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 017/2563  ลว. 13 ม.ค.63

4,387.00 4,387.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,500.00          4,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 018/2563  ลว. 13 ม.ค.63

4,500.00 4,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 100,000.00       100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 14 มกราคม 2563

53,920.00 53,920.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

16 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิง 14,509.20        14,509.20    เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 010/2563  ลว. 14 ม.ค.63

14,509.20 14,509.20 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

17 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,705.00        12,705.00    เฉพาะเจาะจง หจก.คูย่งฮง หจก.คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 011/2563  ลว. 14 ม.ค.63

12,705.00 12,705.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

18 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 10,600.00        10,600.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ หจก.ประสิทธ์ิ ฮาร์แวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 012/2563  ลว. 14 ม.ค.63

10,600.00 10,600.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

19 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 7,000.00          7,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรการช่าง ร้านพิจิตรการช่าง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 013/2563  ลว. 15 ม.ค.63

7,000.00 7,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

20 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,905.00          4,905.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 019/2563  ลว. 15 ม.ค.63

4,905.00 4,905.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 50,790.00        50,790.00    เฉพาะเจาะจง บ.ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บ.ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 014/2563  ลว. 16 ม.ค.63

50,790.00 50,790.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4,545.00          4,545.00      เฉพาะเจาะจง บ.ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บ.ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน 020/2563  ลว. 16 ม.ค.63

4,545.00 4,545.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  มกรำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี  3  เดือน กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 500.00            500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดมเวชภัณฑ์ ร้านอุดมเวชภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 22 มกราคม 2563

500.00 500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,355.00          4,355.00      เฉพาะเจาะจง ร้านลุงเริงพันธ์ุไม้ ร้านลุงเริงพันธ์ุไม้ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 22 มกราคม 2563

4,355.00 4,355.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

25 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,260.00          1,260.00      เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเวอร์.พี ร้านน้ าด่ืมเวอร์.พี เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 24 มกราคม 2563

1,260.00 1,260.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง


