
ลําดับ งานที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ วงเงิน วิธีซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา
ที่ (ราคากลาง) รายชื่อ จํานวนเงิน รายชื่อ จํานวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1 วัสดุการเกษตร 4,690.00        4,690.00            เฉพาะเจาะจง Mr.POP (ตลาดไท) 4,690.00      Mr.POP (ตลาดไท) 4,690.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ194 ลว 2 มีนาคม 2565

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,372.80        6,372.80            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 6,372.80      สหกรณ์การเชา่ซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 6,372.80      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 34/2565 ลว 3 มีนาคม 2565

3 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 5,640.00        5,640.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,640.00      สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 5,640.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 35/2565 ลว 7 มีนาคม 2565

4 วัสดุวิทยาศาสตร์ 14,480.00      14,480.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,480.00    บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 14,480.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 36/2565 ลว 10 มีนาคม 2565

5 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300.00          300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ218 ลว 10 มีนาคม 2565

6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300.00          300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ222 ลว 10 มีนาคม 2565

7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 300.00          300.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ร้านพญาอิงค์เจ็ท 300.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ226 ลว 10 มีนาคม 2565

8 วัสดุวิทยาศาสตร์ 1,800.00        1,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,800.00      บริษัท วีระมาศ การเกษตร จํากัด 1,800.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ230 ลว 10 มีนาคม 2565

9 วัสดุการเกษตร 3,965.00        3,965.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จาํกัด 3,965.00      บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 3,965.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ235 ลว 10 มีนาคม 2565

10 วัสดุการเกษตร 30,900.00      30,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 30,900.00    บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 30,900.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 37/2565 ลว 11 มีนาคม 2565

11 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 6,040.00        6,040.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 6,040.00      สหกรณก์ารเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ จํากัด 6,040.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 38/2565 ลว 11 มีนาคม 2565

12 จ้างเหมาและบริการ 3,850.00        3,850.00            เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   โยโน 3,850.00      นายสมยศ   โยโน 3,850.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ246 ลว 11 มีนาคม 2565

13 จ้างเหมาและบริการ 4,250.00        4,250.00            เฉพาะเจาะจง นายสมยศ   โยโน 4,250.00      นายสมยศ   โยโน 4,250.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ250 ลว 11 มีนาคม 2565

14 วัสดุการเกษตร 15,300.00      15,300.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดกั จํากัด 15,300.00    บริษัท ไอดัก จํากัด 15,300.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 39/2565 ลว 14 มีนาคม 2565

15 วัสดุการเกษตร 840.00          840.00              เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิสา 840.00        ร้านพรวิสา 840.00        ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.353/พ258 ลว 21 มีนาคม 2565

16 จ้างเหมาและบริการ 6,000.00        6,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,000.00      บริษัท ยินดีเครื่องเขียน จํากัด 6,000.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 40/2565 ลว 21 มีนาคม 2565

17 วัสดุการเกษตร 1,680.00        1,680.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 1,680.00      บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 1,680.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ266 ลว 24 มีนาคม 2565

18 วัสดุการเกษตร 13,900.00      13,900.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 13,900.00    บริษัท ไอดัก จํากัด 13,900.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 41/2565 ลว 24 มีนาคม 2565

19 วัสดุสํานักงาน 13,100.00      13,100.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 13,100.00    ห้างหุ้นส่วนจํากัด พี.ซี.ไอ. คอมพิวเตอร์ 13,100.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 42/2565 ลว 24 มีนาคม 2565

20 วัสดุการเกษตร 9,385.00        9,385.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 9,385.00      บริษัท ไอดัก จํากัด 9,385.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 43/2565 ลว 24 มีนาคม 2565

21 วัสดุการเกษตร 12,800.00      12,800.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 12,800.00    บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 12,800.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 44/2565 ลว 24 มีนาคม 2565

22 วัสดุการเกษตร 14,700.00      14,700.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จํากัด 14,700.00    บริษัท ไอดัก จํากัด 14,700.00    ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 45/2565 ลว 25 มีนาคม 2565

23 วัสดกุ่อสร้าง 9,571.15        9,571.15            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 9,571.15      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 9,571.15      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 46/2565 ลว 25 มีนาคม 2565

24 วัสดุการเกษตร 8,000.00        8,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 8,000.00      บริษัท ต้นเกษตร จํากัด 8,000.00      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งซื้อเลขที่ 47/2565 ลว 25 มีนาคม 2565

25 วัสดุการเกษตร 1,412.40        1,412.40            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,412.40      ห้างหุ้นส่วนจํากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,412.40      ราคาต่ําสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ298 ลว 25 มีนาคม 2565

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565
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