
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างลาดบ งานทจะจดซอหรอจดจาง วงเงนทจะซอ วงเงน วธซอหรอจาง เหตุผลทคดเลอก เลขทและวนทของสญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุก่อสร้าง 2,723.15        2,723.15            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 2,723.15      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 2,723.15      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ323 ลว 1 เมษายน 2564

2 วัสดุการเกษตร 14,500.00      14,500.00          เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 14,500.00    นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 14,500.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2564 ลว 1 เมษายน 2564

3 วัสดุการเกษตร 5,400.00        5,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,400.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,400.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2564 ลว 1 เมษายน 2564

รายชอผูเสนอราคาและราคาทเสนอ ผูไดรบการคดเลอกและราคาทตกลงซอหรอจาง

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,350.00        5,350.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2564 ลว 1 เมษายน 2564

5 วัสดุการเกษตร 3,160.00        3,160.00            เฉพาะเจาะจง เจ๊แหววไม้ค้ํา 3,160.00      เจ๊แหววไม้ค้ํา 3,160.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ339 ลว 1 เมษายน 2564

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,350.00        5,350.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2564 ลว 5 เมษายน 2564

7 วัสดุการเกษตร 151,092.00     151,092.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 151,092.00  ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 151,092.00  ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2564 ลว 9 เมษายน 2564

8 วัสดการเกษตร 23,290.00 23,290.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,290.00 บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,290.00 ราคาต่ําสดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2564 ลว 9 เมษายน 25648 วสดุการเกษตร 23,290.00    23,290.00          เฉพาะเจาะจง บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 23,290.00  บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 23,290.00  ราคาตาสุดไมเกนวงเงนงบประมาณ ใบสงซอเลขท 48/2564 ลว 9 เมษายน 2564

9 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,350.00        5,350.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2564 ลว 9 เมษายน 2564

10 วัสดุการเกษตร 6,750.00        6,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,750.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,750.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 50/2564 ลว 19 เมษายน 2564

11 วัสดุการเกษตร 2,200.00        2,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,200.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,200.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ363 ลว 19 เมษายน 2564

12 วัสดุการเกษตร 5,200.00        5,200.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,200.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,200.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2564 ลว 19 เมษายน 2564

่13 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00        พรวิสา 840.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ371 ลว 21 เมษายน 2564

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,012.50        4,012.50            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,012.50      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,012.50      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ375 ลว 23 เมษายน 2564

15 วัสดุการเกษตร 28,640.00      28,640.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 28,640.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 28,640.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2564 ลว 23 เมษายน 2564

16 วัสดุการเกษตร 4,550.00        4,550.00            เฉพาะเจาะจง ต.แสงเจริญ 4,550.00      ต.แสงเจริญ 4,550.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ383 ลว 28 เมษายน 2564


