
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุการเกษตร 21,585.00      21,585.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 21,585.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 21,585.00    ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 81/2563 ลว 1 มิถุนายน 2563

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 6,830.88        6,830.88            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จํากัด 6,830.88      บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จํากัด 6,830.88      ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 82/2563 ลว 1 มิถุนายน 2563

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,070.00        4,070.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,070.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,070.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ451 ลว 1 มิถุนายน 2563

4 วัสดุการเกษตร 50,000.00      50,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน    พุฒซ้อน 50,000.00    นายเมี้ยน    พุฒซ้อน 50,000.00    ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 83/2563 ลว 5 มิถุนายน 2563

5 วัสดุการเกษตร 2,250.00        2,250.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แก้วเซือง 2,250.00      นายสมชาย  แก้วเซือง 2,250.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ459 ลว 5 มิถุนายน 2563

6 วัสดุการเกษตร 35,800.00      35,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00    ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 84/2563 ลว 8 มิถุนายน 2563

7 วัสดุการเกษตร 8,145.00        8,145.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,145.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,145.00      ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 85/2563 ลว 8 มิถุนายน 2563

8 วัสดุการเกษตร 1,560.00        1,560.00            เฉพาะเจาะจง MR.POP (ตลาดไท) 1,560.00      MR.POP (ตลาดไท) 1,560.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ471 ลว 8 มิถุนายน 2563

9 วัสดุการเกษตร 350.00           350.00               เฉพาะเจาะจง เจ๊แหวว 350.00        เจ๊แหวว 350.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ475 ลว 8 มิถุนายน 2563

10 จ้างเหมาบริการเย็บกระชัง 1,500.00        1,500.00            เฉพาะเจาะจง คุณเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 1,500.00      คุณเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 1,500.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ479 ลว 8 มิถุนายน 2563

11 วัสดุการเกษตร 840.00           840.00               เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00        พรวิสา 840.00        ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ483 ลว 8 มิถุนายน 2563

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 7,276.00        7,276.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 7,276.00      บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 7,276.00      ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 86/2563 ลว 9 มิถุนายน 2563

13 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,310.00        4,310.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,310.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,310.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ491 ลว 16 มิถุนายน 2563

14 วัสดุการเกษตร 2,000.00        2,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,000.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,000.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ495 ลว 16 มิถุนายน 2563

15 วสัดุการเกษตร 2,500.00        2,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,500.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,500.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ499 ลว 16 มิถุนายน 2563

16 วัสดุสํานักงาน 5,490.00        5,490.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 5,490.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 5,490.00      ราคาเหมาะสม เลขที่ใบสั่งซื้อ 87/2563 ลว 18 มิถุนายน 2563

17 วัสดุเชื้อเพลงิและหล่อลื่น 4,430.00        4,430.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,430.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,430.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ507 ลว 19 มิถุนายน 2563

18 วัสดุก่อสร้าง 1,776.20        1,776.20            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,776.20      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,776.20      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ511 ลว 19 มิถุนายน 2563

19 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมผิวบ่อซีเมนต์ 4,000.00        4,000.00            เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน    พุฒซ้อน 4,000.00      นายเมี้ยน    พุฒซ้อน 4,000.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ515 ลว 19 มิถุนายน 2563

20 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 2,400.00        2,400.00            เฉพาะเจาะจง อู่ใช้ เซอร์วิส 2,400.00      อู่ใช้ เซอร์วิส 2,400.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ519 ลว 24 มิถานายน 2563

21 วัสดุงานบ้านงานครัว 2,177.45        2,177.45            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 2,177.45      ห้างหุ้นส่วน สหกิจ ทวีภัณฑ์ 2,177.45      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ523 ลว 24 มิถุนายน 2563

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,450.00        4,450.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,450.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือจํากัด 4,450.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ527 ลว 24 มิถุนายน 2563

23 จ้างเหมาบริการ 6,500.00        6,500.00            เฉพาะเจาะจง คุณสมยศ   โยโน 6,500.00      คุณสมยศ   โยโน 6,500.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2563 ลว 24 มิถุนายน 2563

24 วัสดุการเกษตร 2,000.00        2,000.00            เฉพาะเจาะจง คุณอัญชลี   มากมั่งมี 2,000.00      คุณอญัชลี   มากมั่งมี 2,000.00      ราคาเหมาะสม กษ0515.15.2/พ535 ลว 24 มิถุนายน 2563

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง


