
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 100,000.00       99,785.00      เฉพาะเจาะจง หจก.นบพรสรวง หจก.นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลงวันท่ี 5 มิถุนายน 2563

จ านวน 2 รายการ 35,832.00 35,832.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

2 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 150,763.00       150,763.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 071/2563

จ านวน 2 รายการ                               150,763.00                               150,763.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

3 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 107,000.00       107,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 072/2563

จ านวน 5 รายการ                               107,000.00                               107,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

4 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา(นข2922) 8,900.00          8,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 073/2563

จ านวน 4 รายการ                                  8,900.00                                  8,900.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 4 สิงหาคม 2563

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 27,060.30        27,060.30      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด บริษัท เอส.เอ.(เชียงใหม่) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 074/2563

จ านวน 4 รายการ                                 27,060.30                                 27,060.30 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 96,000.00        96,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 075/2563

จ านวน 1 รายการ 96,000.00 96,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 60,800.00        60,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 076/2563

จ านวน 7 รายการ 60,800.00 60,800.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 106,679.00       106,679.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 077/2563

จ านวน 3 รายการ                               106,679.00                               106,679.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 สิงหาคม 2563

9 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (80-7851) 5,860.00          5,860.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 079/2563

จ านวน 7 รายการ                                  5,860.00                                  5,860.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,750.00        12,750.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 080/2563

จ านวน 1 รายการ 12,750.00 12,750.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,200.00          7,200.00       เฉพาะเจาะจง เจริญพันธ์ุปลา เจริญพันธ์ุปลา เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 081/2563

จ านวน 1 รายการ 7,200.00 7,200.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  กันยำยน  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  สิงหำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563

12 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 14,350.00        14,350.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 082/2563

จ านวน 8 รายการ 14,350.00 14,350.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 สิงหาคม 2563

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 95,150.00        95,150.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 083/2563

จ านวน 4 รายการ 95,150.00 95,150.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 13,840.00        13,480.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 084/2563

จ านวน 3 รายการ 13,840.00 13,480.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

15 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,827.10        19,827.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 085/2563

จ านวน 9 รายการ                                  19,827.10                                 19,827.10 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 28,248.00        28,248.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 086/2563

จ านวน 3 รายการ                                 28,248.00                                 28,248.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 2563

17 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 22,400.00        22,400.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 087/2563

จ านวน 3 รายการ 22,400.00 22,400.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 50,800.00        50,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 088/2563

จ านวน 4 รายการ 50,800.00 50,800.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 10 สิงหาคม 2563

19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 90,000.00        90,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 089/2563

จ านวน 1 รายการ 90,000.00 90,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 สิงหาคม 2563

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 19,200.00        19,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 090/2563

จ านวน 1 รายการ                                  19,200.00                                 19,200.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

21 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 14,390.00        14,390.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 091/2563

จ านวน 11 รายการ 14,390.00 14,390.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 38,020.00        38,020.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 092/2563

จ านวน 6 รายการ 38,020.00 38,020.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563

23 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 19,400.00        19,400.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 093/2563

จ านวน 3 รายการ 19,400.00 19,400.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2563

24 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 58,200.00        58,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 094/2563

จ านวน 6 รายการ 58,200.00 58,200.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

25 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 84,350.00        84,350.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 095/2563

จ านวน 4 รายการ 84,350.00 84,350.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

26 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 64,350.00        64,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 096/2563

จ านวน 15 รายการ 64,350.00 64,350.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

27 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,600.00        15,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 097/2563

จ านวน 4 รายการ 15,600.00 15,600.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

28 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (กข-4703) 7,925.00          7,925.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเรืองเอนกยนต์ จ ากัด บริษัท รุ่งเรืองเอนกยนต์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 098/2563

จ านวน 12 รายการ                                  7,925.00                                  7,925.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

29 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ 6,407.16          6,407.16       เฉพาะเจาะจง  ร้านสหยนต์พิจิตร  ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 099/2563

จ านวน 9 รายการ                                  6,407.16                                  6,407.16 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 สิงหาคม 2563

30 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,910.00          6,910.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 100/2563

จ านวน 5 รายการ 6,910.00 6,910.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

31 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 38,910.00        38,910.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพนอบธนายุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นพนอบธนายุ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 101/2563

จ านวน 7 รายการ                                 38,910.00                                 38,910.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

32 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 13,900.00        13,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 102/2563

จ านวน 4 รายการ 13,900.00 13,900.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

33 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 78,578.00        78,578.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 103/2563

จ านวน 9 รายการ 78,578.00 78,578.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  สิงหำคม  2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดเขต 3 (พิจิตร)

วันท่ี   1   เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2563

34 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 14,600.00        14,600.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 104/2563

จ านวน 3 รายการ 14,600.00 14,600.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

35 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 25,790.00        25,790.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 105/2563

จ านวน 4 รายการ 25,790.00 25,790.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

36 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา (กจ-9524) 10,689.51        - เฉพาะเจาะจง บiริษัทอีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด บiริษัทอีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้าง 106/2563

จ านวน 13 รายการ                                 10,689.51                                 10,689.51 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563

37 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00        12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือ 107/2563

จ านวน 1 รายการ 12,000.00 12,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 สิงหาคม 2563


