
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,890.00        4,890.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,890.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,890.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ91 ลว 6 มกราคม 2564

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 7,350.90        7,350.90            เฉพาะเจาะจง บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จํากัด 7,350.90      บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จํากัด 7,350.90      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 8/2564 ลว 6 มกราคม 2564

3 วัสดุการเกษตร 2,500.00        2,500.00            เฉพาะเจาะจง MR.POP(ตลาดไท) 2,500.00      MR.POP(ตลาดไท) 2,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ99 ลว 7 มกราคม 2564

4 วัสดุการเกษตร 4,500.00        4,500.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  แก้วเซือง 4,500.00      นายสมชาย  แก้วเซือง 4,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ103 ลว 8 มกราคม 2564

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 10,925.00      10,925.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,925.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,925.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสังซื้อเลขที่ 9/2564 ลว 12 มกราคม 2564

6 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2,850.00        2,850.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,850.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,850.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ111 ลว 12 มกราคม 2564

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,890.00        4,890.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,890.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,890.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ115 ลว 12 มกราคม 2564

8 วัสดุการเกษตร 7,850.00        7,850.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,850.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 7,850.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสังซื้อเลขที่ 10/2564 ลว 12 มกราคม 2564

9 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิสา 840.00        ร้านพรวิสา 840.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ123 ลว 13 มกราคม 2564

10 วัสดุการเกษตร 29,730.00      29,730.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 29,730.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 29,730.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2564 ลว 14 มกราคม 2564

11 วัสดุการเกษตร 12,600.00      12,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,600.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,600.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสังซื้อเลขที่ 12/2564 ลว 14 มกราคม 2564

12 วัสดุการเกษตร 9,130.00        9,130.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,130.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,130.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/2564 ลว 18 มกราคม 2564

13 วัสดุการเกษตร 19,200.00      19,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 19,200.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 19,200.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 14/2564 ลว 18 มกราคม 2564

14 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 5,885.00        5,885.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 5,885.00      บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 5,885.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2564 ลว 19 มกราคม 2564

15 วัสดุการเกษตร 4,640.00        4,640.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,640.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 4,640.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ 0515.35/พ147 ลว 25 มกราคม 2564

16 วัสดุการเกษตร 35,800.00      35,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 35,800.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2564 ลว 25 มกราคม 2564

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
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