
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 7,250.00                7,250.00       เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรการช่าง ร้านพิจิตรการช่าง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 050/2565

7,250.00                                  7,250.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565

2 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 10,650.00              10,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญชัยไดนาโม ร้านเจริญชัยไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 051/2565

10,650.00                                10,650.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 34,775.00              34,775.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 052/2565

34,775.00                                34,775.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

4 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 29,220.00              29,220.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม ร้านสัญญลักษณ์-กระจกอลูมิเนียม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 053/2565

29,220.00                                29,220.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 6,120.40                6,120.40       เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์พิจิตร ร้านสหยนต์พิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 054/2565

6,120.40                                  6,120.40                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 11 กรกฎาคม 2565

6 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 18,900.00              18,900.00      เฉพาะเจาะจง ร้านพิจิตรไดนาโม ร้านพิจิตรไดนาโม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 055/2565

18,900.00                                18,900.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565

7 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,815.00              18,815.00      เฉพาะเจาะจง ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า ร้านรวมน๊อต-ไฟฟ้า เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 056/2565

18,815.00                                18,815.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 18 กรกฎาคม 2565

8 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7,000.00                7,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 057/2565

7,000.00                                  7,000.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

9 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 28,740.00              28,740.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 058/2565

28,740.00                                28,740.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 26,715.00              26,715.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 059/2565

26,715.00                                26,715.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 36,620.00              36,620.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 060/2565

26,620.00                                26,620.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม  2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  29  เดือน  กรกฎำคม  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  กรกฎำคม  2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  29  เดือน  กรกฎำคม  พ.ศ. 2565

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10,500.00              10,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 061/2565

10,500.00                                10,500.00                                ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2565

13 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9,050.00                9,050.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 062/2565

9,050.00                                  9,050.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565

14 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6,682.00                6,682.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์ิ ฮาร์ดแวร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ประสิทธ์ิ ฮาร์ดแวร์ เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 063/2565

6,682.00                                  6,682.00                                  ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565


