
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างลําดับ งานทีจะจัดซือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจะซือ วงเงิน วิธีซือหรือจ้าง เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุก่อสร้าง 481.50          481.50              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 481.50        ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 481.50        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ195 ลว 1 มีนาคม 2564

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,882.00        8,882.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,882.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,882.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2564 ลว 1 มีนาคม 2564

3 วัสดุการเกษตร 3,250.00      3,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,250.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,250.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ203 ลว 1 มีนาคม 2564

รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีตกลงซือหรือจ้าง

ุ ุ

4 วัสดุก่อสร้าง 1,952.75        1,952.75            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,952.75      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,952.75      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ207 ลว 2 มีนาคม 2564

5 วัสดุก่อสร้าง 2,787.35        2,787.35            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 2,787.35      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 2,787.35      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ211 ลว 2 มีนาคม 2564

6 วัสดุก่อสร้าง 1,605.00        1,605.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,605.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,605.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ215 ลว 2 มีนาคม 2564

7 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,150.00        5,150.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,150.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,150.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

่ ่ ้ ่8 วัสดุการเกษตร 14,180.00    14,180.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,180.00  บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,180.00  ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ 9,840.00        9,840.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,840.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,840.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,550.00        8,550.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,550.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,550.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

11 วัสดุการเกษตร 900.00          900.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ235 ลว 2 มีนาคม 2564

12 วัสดการเกษตร 6 680 00 6 680 00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6 680 00 บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6 680 00 ราคาต่ําสดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2564 ลว 2 มีนาคม 256412 วสดุการเกษตร 6,680.00      6,680.00            เฉพาะเจาะจง บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 6,680.00    บรษท วระมาศ การเกษตร จากด 6,680.00    ราคาตาสุดไมเกนวงเงนงบประมาณ ใบสงซอเลขท 28/2564 ลว 2 มนาคม 2564

13 วัสดุการเกษตร 27,470.00      27,470.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 27,470.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 27,470.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 29/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

14 วัสดุการเกษตร 12,600.00      12,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,600.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,600.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

15 วัสดุสํานักงาน 20,096.00      20,096.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 20,096.00    บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 20,096.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00        5,450.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

17 วัสดุการเกษตร 8,440.00        8,440.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,440.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,440.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00        5,450.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,450.00        5,450.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,450.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2564 ลว 2 มีนาคม 2564

20 วัสดุสํานักงาน 610.00          610.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 610.00        บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 610.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ271 ลว 8 มีนาคม 2564 

21 ั โ ่ 800 00 800 00 ้ ี ี ิ ์ ็ 800 00 ้ ี ี ิ ์ ็ 800 00 ่ํ ไ ่ ิ ิ ป 0515 35/ 275 8 ี 256421 วัสดโุฆษณาและเผยแพร่ 800.00        800.00              เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีดี อิงค์แจ็ท 800.00      ร้าน ทีดี อิงค์แจ็ท 800.00      ราคาตําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ275 ลว 8 มีนาคม 2564

22 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 7,890.00        7,890.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 7,890.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 7,890.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2564 ลว 8 มีนาคม 2564

23 วัสดุการเกษตร 18,840.00      18,840.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 18,840.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 18,840.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2564 ลว 8 มีนาคม 2564

24 จ้างเหมาและบริการ 1,500.00        1,500.00            เฉพาะเจาะจง คุณสมยศ   โยโน 1,500.00      คุณสมยศ   โยโน 1,500.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ287 ลว 11 มีนาคม 2564

25 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,250.00      1,250.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีดี อิงค์แจ็ท 1,250.00    ร้าน ทีดี อิงค์แจ็ท 1,250.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ291 ลว 15 มีนาคม 2564ุ , , , , ุ



ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี

รายชื่อผ้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้างลําดับ งานทีจะจัดซือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจะซือ วงเงิน วิธีซือหรือจ้าง เหตุผลทีคัดเลือก เลขทีและวันทีของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาทีตกลงซือหรือจ้าง

26 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 10,980.00      10,980.00          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 10,980.00    สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 10,980.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2564 ลว 16 มีนาคม 2564

27 วัสดุการเกษตร 30,000.00      30,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 30,000.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 30,000.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2564 ลว 17 มีนาคม 2564

28 วัสดุวิทยาศาสตร์ 8,850.00      8,850.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,850.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,850.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2564 ลว 17 มีนาคม 2564ุ ุ

29 จ้างเหมาและบริการ 2,300.00        2,300.00            เฉพาะเจาะจง คุณสมยศ   โยโน 2,300.00      คุณสมยศ   โยโน 2,300.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/307 ลว 18 มีนาคม 2564

30 วัสดุสํานักงาน 4,820.00        4,820.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 4,820.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 4,820.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/311 ลว 18 มีนาคม 2564

31 วัสดุการเกษตร 5,430.00        5,430.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากดั 5,430.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,430.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2564 ลว 24 มีนาคม 2564

32 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,430.00        5,430.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,430.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,430.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2564 ลว 24 มีนาคม 2564


