
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างลําดับ งานทีจะจัดซือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจะซือ วงเงิน วิธีซือหรือจ้าง เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 จ้างเหมาและบริการ 1,500.00        1,500.00            เฉพาะเจาะจง คุณสมยศ   โยโน 1,500.00      คุณสมยศ   โยโน 1,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ391 ลว 3 พฤษภาคม 2564

2 วัสดุการเกษตร 900.00          900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ395 ลว 3 พฤษภาคม 2564

3 วัสดุก่อสร้าง 2,380.75      2,380.75            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 2,380.75    ห้างหุ้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 2,380.75    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ399 ลง 5 พฤษภาคม 2564

รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีตกลงซือหรือจ้าง

ุ ุ ุ ุ ฤ

4 วัสดุการเกษตร 23,349.00      23,349.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,349.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,349.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2564 ลว 5 พฤษภาคม 2564

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,500.00        9,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,500.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลชที่ 55/2564 ลว 5 พฤษภาคม 2564

6 วัสดุวิทยาศาสตร์ 4,370.00        4,370.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท คุณาไทย จํากัด (สํานักงานใหญ่) 4,370.00      บริษัท คุณาไทย จํากัด (สํานักงานใหญ่) 4,370.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ411 ลว 5 พฤษภาคม 2564

7 วัสดุการเกษตร 9,500.00        9,500.00            เฉพาะเจาะจง เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 9,500.00      เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 9,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2564 ลว 5 พฤษภาคม 2564

่8 วัสดุการเกษตร 920.00        920.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 920.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 920.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ419 ลว 5 พฤษภาคม 2564

9 วัสดุการเกษตร 5,930.00        5,930.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,930.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,930.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2564 6 พฤษภาคม 2564

10 จ้างเหมาและบริการ 2,000.00        2,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   โยโน 2,000.00      นายสมยศ   โยโน 2,000.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ427 ลว 6 พฤษภาคม 2564

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ 23,050.00      23,050.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,050.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 23,050.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2564 7 พฤษภาคม 2564

12 วัสดก่อสร้าง 450 00 450 00 เฉพาะเจาะจง ห้างห้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 450 00 ห้างห้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 450 00 ราคาต่ําสดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515 35/พ435 ลว 7 พฤษภาคม 256412 วสดุกอสราง 450.00        450.00             เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนสหกจทวภณฑ 450.00      หางหุนสวนสหกจทวภณฑ 450.00      ราคาตาสุดไมเกนวงเงนงบประมาณ กษ0515.35/พ435 ลว 7 พฤษภาคม 2564

13 วัสดุการเกษตร 1,350.00        1,350.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ439 ลว 11 พฤษภาคม 2564

14 วัสดุการเกษตร 19,190.00      19,190.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 19,190.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 19,190.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 59/2564 ลว 11 พฤษภาคม 2564

15 วัสดุกอ่สร้าง 2,054.40        2,054.40            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 2,054.40      ห้างหุ้นส่วนสหกิจทวีภัณฑ์ 2,054.40      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ446 ลว 12 พฤษภาคม 2564

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,510.00        5,510.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าชื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,510.00      สหกรณ์การเช่าชื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,510.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 60/2564 ลว 21 พฤษภาคม 2564

17 วัสดุการเกษตร 7,500.00        7,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,500.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2564 ลว 21 พฤษภาคม 2564

18 วัสดุการเกษตร 17,000.00      17,000.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 17,000.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 17,000.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2564 ลว 24 พฤษภาคม 2564

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,510.00        5,510.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าชื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,510.00      สหกรณ์การเช่าชื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,510.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2564 ลว 24 พฤษภาคม 2564

20 วัสดุการเกษตร 3,600.00        3,600.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   แก้วเซียง 3,600.00      นายสมชาย   แก้วเซียง 3,600.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ467 ลว 25 พฤษภาคม 2564


