
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 777,300.00            777,300.00    คัดเลือก สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรสุพรรณบุรี จ้ากัด สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรสุพรรณบุรี จ้ากัด เสนอราคาต ้าสุด สัญญาที  1/2565

777,300.00 777,300.00 ลงวันที  2 มีนาคม 2565
สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรแปดร้ิว จ้ากัด สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าและการเกษตรแปดร้ิว จ้ากัด

786,500.00 786,500.00
ชุมนุมสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าแห่งประเทศไทย จ้ากัด ชุมนุมสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้้าแห่งประเทศไทย จ้ากัด

792,200.00 792,200.00

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 36,140.00              36,140.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  022/2565

36,140.00 36,140.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  7 มีนาคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 17,640.00              17,640.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  023/2565

17,640.00 17,640.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  7 มีนาคม 2565

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,000.00                9,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ้ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  024/2565

9,000.00 9,000.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  8 มีนาคม 2565

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,380.00              16,380.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  025/2565

16,380.00 16,380.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  8 มีนาคม 2565

6 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,580.00              10,580.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  026/2565

10,580.00 10,580.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  8 มีนาคม 2565

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 27,340.00              27,340.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  027/2565

27,340.00 27,340.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  8 มีนาคม 2565

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5,230.00                5,230.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  028/2565

5,230.00 5,230.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  8 มีนาคม 2565

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,945.00              15,945.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  029/2565

15,945.00 15,945.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  14 มีนาคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  31  เดือน มีนำคม  พ.ศ. 2565

10 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 21,200.00              21,200.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  030/2565

21,200.00 21,200.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  14 มีนาคม 2565

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,000.00              12,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเพ็ญสุนีย์ ร้านเพ็ญสุนีย์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  031/2565

12,000.00 12,000.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  14 มีนาคม 2565

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 41,695.00              41,695.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ประเสริฐยนต์อะไหล่ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  032/2565

41,695.00 41,695.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  14 มีนาคม 2565

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 60,000.00              60,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  033/2565

60,000.00 60,000.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  15 มีนาคม 2565

14 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 68,290.00              68,290.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  034/2565

68,290.00 68,290.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  15 มีนาคม 2565

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 96,000.00              96,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบสั งซ้ือที  035/2565

96,000.00 96,000.00 ที ก้าหนดในกฎกระทรวง ลงวันที  15 มีนาคม 2565


