
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 79,822.00              79,822.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 093/2565

79,822.00 79,822.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

2 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 48,214.20              48,214.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังจ้างท่ี 094/2565

48,214.20 48,214.20 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

3 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 5,545.28                5,545.28       เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด บริษัท อีซูซุเสนียนต์นครสวรรค์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 095/2565

5,545.28 5,545.28 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

4 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 99,800.00              99,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 096/2565

99,800.00 99,800.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 5 กันยายน 2565

5 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 99,920.00              99,920.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 097/2565

99,920.00 99,920.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

6 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 69,496.50              69,496.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 098/2565

69,496.50 69,496.50 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 7 กันยายน 2565

7 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 16,000.00              16,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านสมาร์ทคอม ร้านสมาร์ทคอม เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 099/2565

16,000.00 16,000.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2565

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15,220.00              15,220.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คูย่งฮง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 100/2565

15,220.00 15,220.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 9 กันยายน 2565

9 จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14,575.00              14,575.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 101/2565

14,575.00 14,575.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2565

10 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9,260.00                9,260.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 102/2565

9,260.00 9,260.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 กันยายน 2565

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 13,830.00              13,830.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เสรีภาพการเกษตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 103/2565

13,830.00 13,830.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 กันยายน 2565

แบบ สขร. 1

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กันยำยน  2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  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  กันยำยน  2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดพิจิตร

วันท่ี  30  เดือน  กันยำยน  พ.ศ. 2565

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,500.00              17,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 104/2565

17,500.00 17,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 กันยายน 2565

13 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,500.00              17,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด บริษัท ศรีวนิชย์ โฮลด้ิง จ ากัด เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 105/2565

17,500.00 17,500.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 13 กันยายน 2565

14 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษา 12,800.00              12,800.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นบพรสรวง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นบพรสรวง เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 106/2565

12,800.00 12,800.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2565

15 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,230.00                6,230.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเซ็นทรัลพิจิตร ร้านเซ็นทรัลพิจิตร เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ใบส่ังซ้ือท่ี 107/2565

6,230.00 6,230.00 ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ลงวันท่ี 22 กันยายน 2565


