
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,630.00        3,630.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 3,630.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 3,630.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ350 ลว 1 พฤษภาคม 2563

2 วัสดุการเกษตร 4,590.00        4,590.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,590.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,590.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ354  ลว 1 พฤษภาคม 2563

3 วัสดุการเกษตร 8,145.00        8,145.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,145.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,145.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2563  ลว 1 พฤษภาคม 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 17,500.00      17,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,500.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,500.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2563  ลว 1 พฤษภาคม 2563

5 วัสดุการเกษตร 16,100.00      16,100.00          เฉพาะเจาะจง เกียรติวงศ์กร ฟาร์มกุ้ง 16,100.00    เกียรติวงศ์กร ฟาร์มกุ้ง 16,100.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2563  ลว 1 พฤษภาคม 2563

6 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,590.00        3,590.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 3,590.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 3,590.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ377  ลว 5 พฤษภาคม 2563

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ่อบาดาล 48,899.00      48,899.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 48,899.00    บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 48,899.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2563 ลว 5 พฤษภาคม 2563

8 วัสดุการเกษตร 17,800.00      17,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,800.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,800.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2563 ลว 5 พฤษภาคม 2563

9 วัสดุการเกษตร 10,000.00      10,000.00          เฉพาะเจาะจง บรษิัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2563 ลว 5 พฤษภาคม 2563 

10 วัสดุก่อสร้าง 12,337.10      12,337.10          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 12,337.10    ห้างหุ้นส่วน สหกิจทวีภัณฑ์ 12,337.10    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2563 ลว 7 พฤษภาคม 2563

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องสูบน้ํา 1,800.00        1,800.00            เฉพาะเจาะจง นายสมยศ  โยโน 1,800.00      นายสมยศ  โยโน 1,800.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ403 ลว 12 พฤษภาคม 2563

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,620.00        7,620.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 7,620.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 7,620.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

13 วัสดุการเกษตร 810.00          810.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 810.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 810.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ399 ลว 12 พฤษภาคม 2563

14 วัสดุการเกษตร 16,060.00      16,060.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 16,060.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 16,060.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2563 ลว 12 พฤษภาคม 2563

15 วัสดุการเกษตร 4,840.00        4,840.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,840.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,840.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ390 ลว 12 พฤษภาคม 2563

16 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 3,940.81        3,940.81            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร ์จํากัด 3,940.81      บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จํากัด 3,940.81      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ411 ลว 14 พฤษภาคม 2563

17 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 3,200.00        3,200.00            เฉพาะเจาะจง  ร้าน พรเทพ ไดนาดม 3,200.00       ร้าน พรเทพ ไดนาดม 3,200.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ415 ลว 14 พฤษภาคม 2563

18 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน พรวิสา 840.00        ร้าน พรวิสา 840.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ419 ลว 20 พฤษภาคม 2563

19 วัสดุการเกษตร 7,600.00        7,600.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,600.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,600.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2563 ลว 21 พฤษภาคม 2563

20 วัสดุการเกษตร 20,620.00      20,620.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 20,620.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 20,620.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2563 ลว 21 พฤษภาคม 2563

21 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,322.80        4,322.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,322.80      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,322.80      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ423 ลว 21 พฤษภาคม 2563

22 วัสดุการเกษตร 6,750.00        6,750.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,750.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,750.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563

23 วัสดุการเกษตร 10,000.00      10,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00    ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2563 ลว 25 พฤษภาคม 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง


