
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 2,905.00        2,905.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 2,905.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 2,905.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ617 ลว 2 สิงหาคม 2564

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,870.00        5,870.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,870.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,870.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ623 ลว 3 สิงหาคม 2564

3 วัสดุการเกษตร 1,350.00        1,350.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ624.3 ลว 3 สิงหาคม 2564

4 วัสดุสาํนักงาน 1,300.00        1,300.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 1,300.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 1,300.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ624.7 ลว 3 สิงหาคม 2564

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,170.00        1,170.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,170.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,170.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ624.11 ลว 3 สิงหาคม 2564

6 วัสดุการเกษตร 9,774.00        9,774.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,774.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 9,774.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 81/2564 ลว 9 สิงหาคม 2564

7 วัสดุก่อสร้าง 1,851.10        1,851.10            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,851.10      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,851.10      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ631 ลว 9 สิงหาคม 2564

8 วัสดุการเกษตร 30,120.00      30,120.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 30,120.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 30,120.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2564 ลว 9 สิงหาคม 2564

9 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,066.00        4,066.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 4,066.00      บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 4,066.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ639 ลว 9 สิงหาคม 2564

10 วัสดุสํานักงาน 7,950.00        7,950.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 7,950.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 7,950.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2564 ลว 9 สิงหาคม 2564

11 วัสดุการเกษตร 6,900.00        6,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,900.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 6,900.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 84/2564 ลว 9 สิงหาคม 2564

12 วัสดุการเกษตร 12,090.00      12,090.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,090.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,090.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 85/2564 ลว 10 สิงหาคม 2564

13 วัสดุสํานักงาน 2,650.00        2,650.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 2,650.00      ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 2,650.00      ราคาต่ําสดุไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ655 ลว 10 สิงหาคม 2564

14 วัสดุการเกษตร 4,400.00        4,400.00            เฉพาะเจาะจง นายสมชาย   แก้วเซือง 4,400.00      นายสมชาย   แก้วเซือง 4,400.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ663 ลว 16 สิงหาคม 2564

15 จ้างเหมาและบริการ 5,350.00        5,350.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 5,350.00      บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 5,350.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 86/2564 ลว 19 สิงหาคม 2564

16 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอ่ลื่น 7,437.00        7,437.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 7,437.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 7,437.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2564 ลว 19 สิงหาคม 2564

17 วัสดุวิทยาศาสตร์ 15,480.00      15,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 15,480.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 15,480.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2564 ลว 24 สิงหาคม 2564

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,930.00        5,930.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,930.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,930.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2564 ลว 24 สิงหาคม 2564

19 วัสดุการเกษตร 15,000.00      15,000.00          เฉพาะเจาะจง นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 15,000.00    นายเมี้ยน   พุฒซ้อน 15,000.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2564 ลว 24 สิงหาคม 2564

20 วัสดุการเกษตร 16,788.00      16,788.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 16,788.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 16,788.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 91/2564 ลว 24 สิงหาคม 2564

21 จ้างเหมาและบริการ 22,726.80      22,726.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 22,726.80    บริษัท ห้องยาง 2003 จํากัด 22,726.80    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจ้างเลขที่ 92/2564 ลว 24 สิงหาคม 2564

22 วัสดุการเกษตร 10,530.00      10,530.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,530.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 10,530.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 93/2564 ลว 25 สิงหาคม 2564

23 วัสดุการเกษตร 12,500.00      12,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,500.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,500.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 94/2564 ลว 25 สิงหาคม 2564

24 วัสดุการเกษตร 12,000.00      12,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,000.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 12,000.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 95/2564 ลว 25 สิงหาคม 2564

25 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,710.00        5,710.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,710.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,710.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 96/2564 ลว 26 สิงหาคม 2564

26 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง พรวิสา 840.00        พรวิสา 840.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ715 ลว 26 สิงหาคม 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
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