
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุการเกษตร 10,000.00      10,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00       บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,000.00       ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2564 ลว 1 กรกฎาคม 2564

2 วัสดุงานบ้านงานครัว 8,895.00        8,895.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,895.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 8,895.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2564 ลว 1 กรกฎาคม 2564

3 วัสดุการเกษตร 810.00          810.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 810.00           บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 810.00           ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ559 ลว 2 กรกฎาคม 2564

4 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,850.00        5,850.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,850.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,850.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2564 ลว 6 กรกฎาคม 2564

5 วัสดุการเกษตร 4,200.00        4,200.00            เฉพาะเจาะจง Mr.POP 4,200.00         Mr.POP 4,200.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ567 ลว 6 กรกฎาคม 2564

6 วัสดุก่อสร้าง 1,198.40        1,198.40            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,198.40         ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,198.40        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ571 ลว 9 กรกฎาคม 2564

7 วัสดุการเกษตร 2,950.00        2,950.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,950.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 2,950.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ575 ลว 14 กรกฎาคม 2564

8 วัสดุการเกษตร 1,500.00        1,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,500.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,500.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ577 ลว 14 กรกฎาคม 2564

9 วัสดุการเกษตร 5,000.00        5,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,000.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 5,000.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2564 ลว 14 กรกฎาคม 2564

10 วัสดุการเกษตร 7,500.00        7,500.00            เฉพาะเจาะจง เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 7,500.00         เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 7,500.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2564 ลว 15 กรกฎาคม 2564

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,965.00        4,965.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,965.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 4,965.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ591 ลว 15 กรกฎาคม 2564

12 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,955.00        2,955.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 2,955.00         สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 2,955.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ595 ลว 15 กรกฎาคม 2564

13 วัสดุการเกษตร 1,920.00        1,920.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,920.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,920.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ599 ลว 16 กรกฎาคม 2564

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ 3,250.00        3,250.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,250.00         บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 3,250.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ603 ลว 20 กรกฎาคม 2564

15 วสัดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00           พรวิสา 840.00           ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ607 ลว 20 กรกฎาคม 2564

16 วัสดุสํานักงาน 2,944.00        2,944.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 2,944.00         บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 2,944.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ611 ลว 22 กรกฎาคม 2564

17 วัสดุการเกษตร 1,785.00        1,785.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,785.00         บรษิัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,785.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ625 ลว 27 กรกฎาคม 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
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