
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,601.00        4,601.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 4,601.00      บริษัท ห้องยาง (2003) จํากัด 4,601.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ471 ลว 1 มิถุนายน 2564

2 วัสดุการเกษตร 900.00          900.00              เฉพาะเจาะจง บรษิัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 900.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ475 ลว 4 มิถุนายน 2564

3 วัสดุการเกษตร 13,270.00      13,270.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 13,270.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 13,270.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 64/2564 ลว 4 มิถุนายน 2564

4 วัสดุก่อสร้าง 481.50          481.50              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 481.50        ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 481.50        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ483 ลว 4 มิถุนายน 2564

5 วัสดุการเกษตร 214,840.00     21,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 21,480.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 21,480.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2564 ลว 4 มิถุนายน 2564

6 วัสดุการเกษตร 1,080.00        1,080.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,080.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,080.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ491 ลว 7 มิถุนายน 2564

7 วัสดุการเกษตร 14,320.00      14,320.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,320.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,320.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2564 ลว 7 มิถุนายน 2564

8 วัสดุการเกษตร 3,140.00        3,140.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,140.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,140.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ499 ลว 9 มิถุนายน 2564

9 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,050.00        1,050.00            เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีดี อิงค์เจ็ท 1,050.00      ร้าน ทีดี อิงค์เจ็ท 1,050.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/503 ลว 9 มิถุนายน 2564

10 จ้างเหมาและบริการ 8,400.00        8,400.00            เฉพาะเจาะจง คุณสมยศ   โยโณ 8,400.00      คุณสมยศ   โยโณ 8,400.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซือเลขที่ 67/2564 ลว 9 มิถุนายน 2564

11 วัสดุก่อสร้าง 1,524.75        1,524.75            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,524.75      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,524.75      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ511 ลว 11 มิถุนายน 2564

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,670.00        5,670.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,670.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,670.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2564 ลว 11 มิถุนายน 2564

13 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00        พรวิสา 840.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ519 ลว 11 มิถุนายน 2564

14 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,670.00        5,670.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,670.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,670.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2564 ลว 15 มิถุนายน 2564

15 วัสดุการเกษตร 17,600.00      17,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,600.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 17,600.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2564 ลว 21 มิถุนายน 2564

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,770.00        5,770.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      ราคาต่ําสุดไม่เกนิวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2564 ลว 21 มิถุนายน 2564

17 วัสดุการเกษตร 29,730.00      29,730.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 29,730.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 29,730.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2564 ลว 22 มิถุนายน 2564

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,770.00        5,770.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      ราคาต่ําสดุไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2564 ลว 22 มิถุนายน 2564

19 จ้างเหมาและบริการ 1,800.00        1,800.00            เฉพาะเจาะจง คุณเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 1,800.00      คุณเพ็ญศรี   แก้วนาคูณ 1,800.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ543 ลว 22 มิถุนายน 2564

20 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,770.00        5,770.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,770.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเฃขที่ 74/2564 ลว 22 มิถุนายน 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดปทุมธานี
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง


