
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุการเกษตร 4,500.00          4,500.00           เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   แก้วเซือง 4,500.00         นายสมชาย   แก้วเซือง 4,500.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ250 ลว 1 เมษายน 2563

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,490.00          4,490.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,490.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,490.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ254 ลว 1 เมษายน 2563

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,210.00          4,210.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,210.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,210.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ258 ลว 2 เมษายน 2563

4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 642.00             642.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จํากัด 642.00            บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จํากัด 642.00           ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ257.1 ลว 2 เมษายน 2563

5 วัสดุการเกษตร 32,410.00         32,410.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 32,410.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 32,410.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 51/2563 ลว 3 เมษายน 2563

6 วัสดุการเกษตร 167,880.00       167,880.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 167,880.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 167,880.00     ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2563 ลว 3 เมษายน 2563

7 วัสดุการเกษตร 7,615.00          7,615.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,615.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,615.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 53/2563 ลว 3 เมษายน 2563

8 วัสดุการเกษตร 1,350.00          1,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ270.1 ลว 3 เมษายน 2563

9 วสัดุสํานักงาน 4,600.00          4,600.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 4,600.00         ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 4,600.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ274 ลว 3 เมษายน 2563

10 วัสดุการเกษตร 11,265.00         11,265.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,265.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,265.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2563 ลว 7 เมษายน 2563

11 วัสดุการเกษตร 35,800.00         35,800.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 55/2563 ลว 7 เมษายน 2563

12 วัสดุการเกษตร 1,100.00          1,100.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,100.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,100.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ286 ลว 7 เมษายน 2563

13 วัสดุการเกษตร 4,060.00          4,060.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จาํกัด 4,060.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,060.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ290 ลว 7 เมษายน 2563

14 วัสดุการเกษตร 1,820.00          1,820.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,820.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,820.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ294 ลว 7 เมษายน 2563

15 วัสดุก่อสร้าง 6,409.30          6,409.30           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 6,409.30         ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 6,409.30         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 56/2563 ลว 7 เมษายน 2563

16 วัสดุการเกษตร 24,435.00         24,435.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 24,435.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 24,435.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 57/2563 ลว 7 เมษายน 2563

17 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,750.00         11,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,750.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,750.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 58/2563 ลว 7 เมษายน 2563

18 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อสูบน้ํา 3,000.00          3,000.00           เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  โยโน 3,000.00         นายสมยศ  โยโน 3,000.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ306 ลว 7 เมษายน 2563

19 วัสดุก่อสร้าง 850.00             850.00             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 850.00            ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 850.00           ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ313 ลว 14 เมษายน 2563

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 11,780.00         11,780.00         เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 11,780.00        สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 11,780.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 61/2563 ลว 14 เมษายน 2563

21 จ้างเหมาและบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา 9,900.00          9,900.00           เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  โยโน 9,900.00         นายสมยศ  โยโน 9,900.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 62/2563 ลว 14 เมษายน 2563

22 วัสดุการเกษตร 2,350.00          2,350.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,350.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,350.00         ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ317.1 ลว 14 เมษายน 2563

23 วัสดุการเกษตร 7,800.00          7,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,800.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,800.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2563 ลว 20 เมษายน 2563

24 วัสดุการเกษตร 16,290.00         16,290.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 16,290.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 16,290.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2563 ลว 20 เมษายน 2563

25 วัสดุการเกษตร 11,400.00         11,400.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,400.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 11,400.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2563 ลว 20 เมษายน 2563

26 วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,740.00          7,740.00           เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 7,740.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 7,740.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2563 ลว 21 เมษายน 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง



27 งานบ้านงานครัว 8,990.00          8,990.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,990.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,990.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2563 ลว 21 เมษายน 2563

28 วัสดุไฟฟ้า 952.30             952.30             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 952.30            ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 952.30           ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ342 ลว 21 เมษายน 2563

29 วัสดุก่อสร้าง 781.10             781.10             เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 781.10            ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 781.10           ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ346 ลว 21 เมษายน 2563


