
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,050.00        1,050.00            เฉพาะเจาะจง ทีดี อิงค์เจ็ท 1,050.00      ทีดี อิงค์เจ็ท 1,050.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ539 ลว 1 กรกฎาคม 2563

2 จ้างเหมาและบริการ 3,150.00        3,150.00            เฉพาะเจาะจง นายสายชล ฟักนาคิน 3,150.00      นายสายชล ฟักนาคิน 3,150.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ543 ลว 1 กรกฎาคม 2563

3 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,740.00      10,740.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 10,740.00    บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 10,740.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2563 ลว 2 กรกฎาคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 13,065.00      13,065.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 13,065.00    บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 13,065.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2563 ลว 2 กรกฎาคม 2563

5 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,530.00        4,530.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,530.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,530.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ555 ลว 2 กรกฎาคม 2563

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 800.00           800.00               เฉพาะเจาะจง ทีดี อิงค์เจ็ท 800.00        ทีดี อิงค์เจ็ท 800.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ559 ลว 2 กรกฎาคม 2563

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,020.00        1,020.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 1,020.00      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 1,020.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ563 ลว 2 กรกฎาคม 2563

8 วัสดุก่อสร้าง 802.50           802.50               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 802.50        ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 802.50        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ567 ลว 2 กรกฎาคม 2563

9 วัสดุสํานักงาน 6,930.00        6,930.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,930.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,930.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2563 ลว 2 กรกฎาคม 2563

10 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 800.00           800.00               เฉพาะเจาะจง ทีดี อิงค์เจ็ท 800.00        ทีดี อิงค์เจ็ท 800.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ575 ลว 13 กรกฎาคม 2563

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,826.80        4,826.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,826.80      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,826.80      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ579 ลว 13 กรกฎาคม 2563

12 จ้างเหมาและบริการ 4,100.00        4,100.00            เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 4,100.00      นางเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 4,100.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ583 ลว 13 กรกฎาคม 2563

13 วัสดุการเกษตร 12,500.00      12,500.00          เฉพาะเจาะจง เกียรติวงศ์ไกร  ฟาร์มกุ้ง 12,500.00    เกียรติวงศ์ไกร  ฟาร์มกุ้ง 12,500.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 92/2563 ลว 13 กรกฎาคม 2563

14 วัสดุการเกษตร 40,000.00      40,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 40,000.00    นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 40,000.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2563 ลว 13 กรกฎาคม 2563

15 วัสดุสํานักงาน 3,500.00        3,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษทั ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 3,500.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 3,500.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ595 ลว 13 กรกฎาคม 2563

16 วัสดุก่อสร้าง 658.05           658.05               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 658.05        ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 658.05        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ599 ลว 21 กรกฎาคม 2563

17 วัสดุการเกษตร 2,250.00        2,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 2,250.00      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 2,250.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ603 ลว 21 กรกฎาคม 2563

18 วัสดุการเกษตร 1,986.90        1,986.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 1,986.90      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 1,986.90      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ607 ลว 21 กรกฎาคม 2563

19 วัสดุการเกษตร 3,140.00        3,140.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 3,140.00      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 3,140.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ611 ลว 21 กรกฎาคม 2563

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,550.00        4,550.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,550.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,550.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ615 ลว 21 กรกฎาคม 2563

21 วัสดุการเกษตร 2,250.00        2,250.00            เฉพาะเจาะจง เจ๊แหววไม้ค้ํา ค.10 2,250.00      เจ๊แหววไม้ค้ํา ค.10 2,250.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ619 ลว 21 กรกฎาคม 2563

22 วัสดุการเกษตร 840.00           840.00               เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00        พรวิสา 840.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ623 ลว 21 กรกฎาคม 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์ 5,400.00        5,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 5,400.00      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 5,400.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2563 ลว 21 กรกฎาคม 2563

24 วัสดุสํานักงาน 6,496.00        6,496.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,496.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,496.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2563 ลว 21 กรกฎาคม 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



25 วัสดุการเกษตร 17,000.00      17,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ (สํานักงานใหญ่) 17,000.00    ห้างหุ้นส่วน สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ (สํานักงานใหญ่) 17,000.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2563 ลว 21 กรกฎาคม 2563

26 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,800.00        9,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 9,800.00      บริษัท วีระมาศการเกษตร จํากัด 9,800.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 97/2563 ลว 24 กรกฎาคม 2563


