
ล ำดับ งำนท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ วงเงิน วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

ท่ี (รำคำกลำง) รำยช่ือ จ ำนวนเงิน รำยช่ือ จ ำนวนเงิน โดยสังเขป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,864.80      12,864.80          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 12,864.80    สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 12,864.80    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2565 ลว 2 พฤษภาคม 2565

2 วัสดุการเกษตร 7,250.00        7,250.00            เฉพาะเจาะจง เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 7,250.00      เกียรติวงศ์ไกร ฟาร์มกุ้ง 7,250.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2565 ลว 2 พฤษภาคม 2565

3 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,440.00        6,440.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2565 ลว 3 พฤษภาคม 2565

4 วัสดุการเกษตร 28,665.00      28,665.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 28,665.00    บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 28,665.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2565 ลว 5 พฤษภาคม 2565

5 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,040.00        6,040.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,040.00      สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,040.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 55/2565 ลว 5 พฤษภาคม 2565

6 วัสดุก่อสร้าง 4,696.23        4,696.23            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 4,696.23      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 4,696.23      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ368 ลว 5 พฤษภาคม 2565

7 จ้างเหมาและบริการ 1,000.00        1,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ยินดีเคร่ืองเขียน จ ากัด 1,000.00      บริษัท ยินดีเคร่ืองเขียน จ ากัด 1,000.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ372 ลว 5 พฤษภาคม 2565

8 วัสดุการเกษตร 97,120.00      97,120.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 97,120.00    บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 97,120.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 56/2565 ลว 10 พฤษภาคม 2565

9 วัสดุการเกษตร 840.00           840.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพรวิสา 840.00        ร้านพรวิสา 840.00        ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ380 ลว 10 พฤษภาคม 2565

10 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,684.80      10,684.80          เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 10,684.80    สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 10,684.80    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 57/2565 ลว 10 พฤษภาคม 2565

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,000.00        6,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 6,000.00      บริษัท ไอดัก จ ากัด 6,000.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 58/2565 ลว 10 พฤษภาคม 2565

12 วัสดุการเกษตร 3,800.00        3,800.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 3,800.00      บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 3,800.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ392 ลว 10 พฤษภาคม 2565

13 วัสดุก่อสร้าง 1,177.00        1,177.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,177.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 1,177.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ396 ลว 11 พฤษภาคม 2565

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ 6,340.00        6,340.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 6,340.00      บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 6,340.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 59/2565 ลว 11 พฤษภาคม 2565

15 จ้างเหมาและบริการ 26,750.00      26,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26,750.00    บริษัท ธารธารา เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 26,750.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 60/2565 ลว 12 พฤษภาคม 2565

16 วัสดุการเกษตร 2,475.00        2,475.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 2,475.00      บริษัท ไอดัก จ ากัด 2,475.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ412 ลว 18 พฤษภาคม 2565

17 วัสดุก่อสร้าง 7,781.04        7,781.04            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 7,781.04      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สหกิจทวีภัณฑ์ 7,781.04      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 61/2565 ลว 18 พฤษภาคม 2565

18 จ้างเหมาและบริการ 13,200.00      13,200.00          เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เจนก ากับกิจ 13,200.00    นายสุชาติ  เจนก ากับกิจ 13,200.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังจ้างเลขท่ี 62/2565 ลว 18 พฤษภาคม 2565

19 จ้างเหมาและบริการ 3,734.30        3,734.30            เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด 3,734.30      บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด 3,734.30      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ424 ลว 20 พฤษภาคม 2565

20 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,136.00        5,136.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องยาง (2003) จ ากัด 5,136.00      บริษัท ห้องยาง (2003) จ ากัด 5,136.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 63/2565 ลว 24 พฤษภาคม 2565

21 วัสดุการเกษตร 16,875.00      16,875.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 16,875.00    บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 16,875.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 64/2565 ลว 26 พฤษภาคม 2565

22 วัสดุการเกษตร 285.00           285.00               เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 285.00        บริษัท ไอดัก จ ากัด 285.00        ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ กษ0515.35/พ436 ลว 26 พฤษภาคม 2565

23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,440.00        6,440.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 65/2565 ลว 26 พฤษภาคม 2565

24 วัสดุการเกษตร 15,000.00      15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 15,000.00    บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 15,000.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 66/2565 ลว 26 พฤษภาคม 2565

25 วัสดุการเกษตร 10,750.00      10,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด 10,750.00    บริษัท ไอดัก จ ากัด 10,750.00    ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 67/2565 ลว 26 พฤษภาคม 2565

26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,440.00        6,440.00            เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      สหกรณ์การเช่าซ้ือท่ีดินหนองเสือ จ ากัด 6,440.00      ราคาต่ าสุดไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบส่ังซ้ือเลขท่ึ 68/2565 ลว 26 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดปทุมธานี

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


