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งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 10,295.07      10,295.07      เฉพาะเจาะจง บริษัทล าพูนปโิตเลียม จ ากัด/10,295.07 บาท บริษัทล าพูนปโิตเลียม จ ากัด/10,295.07 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.1/2563 ลว.26 พย.62

2 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 62,950.00      62,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/62,950 บาท บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/62,950 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.2/2563 ลว.3 มค.63

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 1 รายการ 4,350.00        4,350.00        เฉพาะเจาะจง บริษัทล าพูนปโิตเลียม จ ากัด/4,350  บาท บริษัทล าพูนปโิตเลียม จ ากัด/4,350  บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.3/2563 ลว.3 มค.63

4 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน2รายการ 990.00           990.00           เฉพาะเจาะจง นายธนู พยาเทพ/990 บาท นายธนู พยาเทพ/990 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.4/2563 ลว.14 มค.63

5 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จ านวน 12 รายการ 15,302.07      15,302.07      เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงทองอิเล็กทริคฯ/15,302.07 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด แสงทองอิเล็กทริคฯ/15,302.07 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.5/2563 ลว.14 มค.63

6 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 1,593.00        1,593.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด/1,593 บาท บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด/1,593 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.6/2563 ลว.14 มค.63

7 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 880.00           880.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทบัทมิการเกษตร/880 ร้านทบัทมิการเกษตร/880 พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.7/2563 ลว.14 มค.63

8 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 2,840.00        2,840.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์อะไหล่/2,840 บาท ร้านเกษตรยนต์อะไหล่/2,840 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.8/2563 ลว.14 มค.63

9 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 1,508.00        1,508.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ 999/1,508 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัด วีอาร์ 999/1,508 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.9/2563 ลว.14 มค.63

10 จัดซ้ือวัสดุงานบา้นงานครัว,วิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 12,600.00      12,600.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/12,600 บาท บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/12,600 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.10/2563 ลว.27 มค.63

11 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 22,050.00      22,050.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/22,050 บาท บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น จ ากัด/22,050 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.11/2563 ลว.27 มค.63

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน  1 รายการ 6,000.00        6,000.00        เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ สิงหค์ าวัง/6,000 บาท นายธรรมนูญ สิงหค์ าวัง/6,000 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.13/2563 ลว.6 กพ.63

13 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 3,500.00        3,500.00        เฉพาะเจาะจง นางวรางคณา เมฆโปธ/ิ3,500 บาท นางวรางคณา เมฆโปธ/ิ3,500 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.14/2563 ลว.6 กพ.63

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ 15,800.00      15,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด/15,800 บาท บริษัท โมเดิร์น เอ็ดดูเคชั่น มอลล์ จ ากัด/15,800 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.15/2563 ลว.19 กพ.63

15 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกงานท าความสะอาด 6,500.00        6,500.00        เฉพาะเจาะจง นางขันค า เตจ๊ะสาร/6,500 บาท นางขันค า เตจ๊ะสาร/6,500 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.1/2563 ลว.29 ตค.62

16 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกยามรักษาการณ์ 19,500.00      19,500.00      เฉพาะเจาะจง นางณรงค์ เรือนธง/19,500 บาท นางณรงค์ เรือนธง/19,500 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.2/2563 ลว.29 ตค.62

17 จัดจ้างเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 15,000.00      15,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้านณัฐธยาน์ ก๊อปปี/้15,000 บาท ร้านณัฐธยาน์ ก๊อปปี/้15,000 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.3/2563 ลว.29 ตค.62

18 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 2,000.00        2,000.00        เฉพาะเจาะจง อู่ดลบริการ/2,000 บาท อู่ดลบริการ/2,000 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.4/2563 ลว.18 พย.62

19 จัดจ้างเหมาบริการพิมพ์ปา้ย 3,210.00        3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษัททกัษะเพอเฟคฯ/3,210 บาท บริษัททกัษะเพอเฟคฯ/3,210 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.5/2563 ลว.26 พย.62

20 จัดจ้างเหมาบริการบคุคลภานนอกยามรักษาการณ์ 17,200.00      17,200.00      เฉพาะเจาะจง นางณรงค์ เรือนธง/17,200 บาท นางณรงค์ เรือนธง/17,200 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.6/2563 ลว.26 พย.62

21 จัดจ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองสูบน้ า 7,700.00        7,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรยนต์บริการ/7,700 บาท ร้านเกษตรยนต์บริการ/7,700 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.8/2563 ลว.19 กพ.63

22 จัดจ้างเหมาบริการพิมพ์ปา้ย 2,600.00        2,600.00        เฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัดล าพูนปร้ินมีเดีย/2,600 บาท หา้งหุ้นส่วนจ ากัดล าพูนปร้ินมีเดีย/2,600 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.ลพ.9/2563 ลว.19 กพ.63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ตุลาคม 2562-กุมภาพันธ์ 2563 ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 1 ตุลาคม 2562-28 กุมภาพันธ์ 2563

หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดล าพูน


