
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ุ ญญ
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุก่อสร้าง 433.35          433.35               เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 433.35        ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 433.35        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ37 ลง 8 ธันวาคม 2563

2 วัสดุก่อสร้าง 6,805.20        6,805.20            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 6,805.20      ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 6,805.20      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2564 ลว 8 ธันวาคม 2563

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 13,890.00      13,890.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 13,890.00    สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 13,890.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2564 ลว 8 ธันวาคม 2563

4 วัสดการเกษตร 3 450 00 3 450 00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3 450 00 บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3 450 00 ราคาต่ําสดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515 35/พ49 ลว 16 ธันวาคม 2563

ู ู

4 วสดุการเกษตร 3,450.00      3,450.00            เฉพาะเจาะจง บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 3,450.00    บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 3,450.00    ราคาตาสุดไมเกนวงเงนงบประมาณ กษ 0515.35/พ49 ลว 16 ธนวาคม 2563

5 วัสดุการเกษตร 6,500.00        6,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,500.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/2564 ลว 16 ธันวาคม 2563

6 วัสดุการเกษตร 17,900.00      17,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,900.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,900.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/2564 ลว 16 ธันวาคม 2563

7 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 406.60          406.60               เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 406.60        บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 406.60        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ61 ลว 22 ธันวาคม 2563

8 จ้างเหมาบริการ 320.00          320.00               เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 320.00        นางเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 320.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ65 ลว 23 ธันวาคม 2563

่9 วัสดุการเกษตร 3,245.00      3,245.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,245.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,245.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ69 ลว 23 ธันวาคม 2563

10 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,810.00        4,810.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,810.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,810.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ73 ลว 23 ธันวาคม 2563

11 วัสดุก่อสร้าง 3,959.00        3,959.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 3,959.00      ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 3,959.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ76 ลว 23 ธันวาคม 2563

12 วัสดุสํานักงาน 13,250.00      13,250.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน พี.ซี.ไอ คอมพิวเตอร์ 13,250.00    ห้างหุ้นส่วน พี.ซี.ไอ คอมพิวเตอร์ 13,250.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2564 ลว 23 ธันวาคม 2563

13 วัสดุการเกษตร 4,000.00      4,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แก้วเซือง 4,000.00    นายสมชาย  แก้วเซือง 4,000.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ85 ลว 24 ธันวาคม 2563


