
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 6,955.00                6,955.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 26/2564

6,955.00                                  6,955.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 3 พ.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 77,040.00              77,040.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 27/2564

77,040.00 77,040.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 พ.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 44,940.00              44,940.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 28/2564

44,940.00                                44,940.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 6 พ.ค. 2564

4 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 5,535.00                5,535.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 29/2564

5,535.00                                  5,535.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2564

5 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 8,350.00                8,350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 30/2564

8,350.00                                  8,350.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2564

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 34,920.00              34,920.00      เฉพาะเจาะจง หจก.คูย่งฮง หจก.คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 31/2564

34,920.00 34,920.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2564

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,900.00                6,900.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 32/2564

6,900.00 6,900.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 พ.ค. 2564

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00              12,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 33/2564

12,000.00 12,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2564

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,000.00                6,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 34/2564

6,000.00 6,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2564

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 20,965.00              20,965.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ประสิทธ์ิ ฮาร์ดแวร์ หจก.ประสิทธ์ิ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 35/2564

20,965.00 20,965.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2564

11 จัดจ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 6,100.00                6,100.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 36/2564

6,100.00                                  6,100.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2564

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  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  พฤษภำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564

12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะฯ 6,575.15                6,575.15       เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 37/2564

6,575.15 6,575.15 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 พ.ค. 2564

13 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 14,700.00              14,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 38/2564

14,700.00 14,700.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9,810.00                9,810.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 39/2564

9,810.00 9,810.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

15 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 9,009.40                9,009.40       เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 40/2564

9,009.40 9,009.40 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 40,500.00              40,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 41/2564

40,500.00 40,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

17 จัดจ้างเหมาบริการ 5,885.00                5,885.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 42/2564

5,885.00 5,885.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 83,300.00              83,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 43/2564

83,300.00 83,300.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 12 พ.ค. 2564

19 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 33,040.00              33,040.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 44/2564

33,040.00 33,040.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2564

20 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 87,660.00              87,660.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 45/2564

87,660.00 87,660.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2564

21 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 7,000.00                7,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เอส.เค โอ เอ เซ็นเตอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 46/2564

7,000.00 7,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 พ.ค. 2564

22 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,100.00                5,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 47/2564

5,100.00 5,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  พฤษภำคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. 2564

23 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 98,100.00              98,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เสรีภาพการเกษตร หจก.เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 48/2564

98,100.00 98,100.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 14 พ.ค. 2564


