
ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะ
จดัซ้ือหรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ
จำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 ซ่อมแซมรถหกล้อรำชกำรทะเบียน 
81-1770 พช.

  15,000.00     1,500.00 เฉพำะเจำะจง อู่สมพงษ์  แดงจดั อู่สมพงษ์  แดงจดั รำคำต่ ำสุด 25 ต.ค 2562

2 จำ้งท ำป้ำยไวนิล        910.00        910.00 เฉพำะเจำะจง ที วำย องิ เจท ที วำย องิ เจท รำคำต่ ำสุด 15 พ. ย 2562
3 วสัดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน   18,144.20   18,144.20 เฉพำะเจำะจง หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร รำคำต่ ำสุด 19 พ.ย 2562
4 วสัดุน้ ำมนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน     6,741.00     6,741.00 เฉพำะเจำะจง หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร รำคำต่ ำสุด 12 ต.ค 2562
5 น้ ำมนัเชื้อเพลิง   14,451.50   14,451.50 เฉพำะเจำะจง หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร หจก. กจิพิบูลยบ์ริกำร รำคำต่ ำสุด 25 พ.ย 2562
6 จำ้งเหมำบริกำร        400.00        400.00 เฉพำะเจำะจง ชำญปั้มกญุแจ ชำญปั้มกญุแจ รำคำต่ ำสุด 11 พ.ย 2562
7 จำ้งเหมำบริกำร        212.00        212.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเบ็นซ์กอ๊บปี้ ร้ำนเบ็นซ์กอ๊บปี้ รำคำต่ ำสุด 11 พ.ย 2562
8 วสัดุวทิยำศำสตร์        850.00        850.00 เฉพำะเจำะจง รวมศักด์ิพัฒนำ รวมศักด์ิพัฒนำ รำคำต่ ำสุด 5 พ.ย 2562
9 วสัดุกำรเกษตร          80.00          80.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตียฮ้ัวฮวด ร้ำนเตียฮ้ัวฮวด รำคำต่ ำสุด 20 พ.ย 2562

10 วสัดุส ำนักงำน        900.00        900.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ ำแขง็อนำมยัไพศำล หจก. น้ ำแขง็อนำมยัไพศำล รำคำต่ ำสุด 1 พ.ย 2562
11 วสัดุส ำนักงำน        620.00        620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิ้นเซ้งพำนิช ร้ำนจิ้นเซ้งพำนิช รำคำต่ ำสุด 5 พ.ย 2562
12 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        120.00        120.00 เฉพำะเจำะจง S20 S20 รำคำต่ ำสุด 5 พ.ย 2562
13 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว          60.00          60.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน โอ ้โห 9 บำท ร้ำน โอ ้โห 9 บำท รำคำต่ ำสุด 11 พ.ย 2562
14 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        713.00        713.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส. อำร์ ซุปเปอร์มำรท จ ำกดั บริษัท เอส. อำร์ ซุปเปอร์มำรท จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 15 พ.ย 2562

15 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        229.00        229.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเตียฮ้ัวฮวด ร้ำนเตียฮ้ัวฮวด รำคำต่ ำสุด 15 พ.ย 2562
16 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        268.00        268.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โชตปทุมวรรณ เทรดด้ิง จ ำกดั บริษัท โชตปทุมวรรณ เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 18 พ.ย 2562
17 ซ่อมครุภณัฑ์ส ำนักงำน     3,638.00     3,638.00 เฉพำะเจำะจง หจก. พี เค กรุ๊ป 1965 หจก. พี เค กรุ๊ป 1965 รำคำต่ ำสุด 25 ต.ต 2562
18 วสัดุกำรเกษตร   57,550.00   57,550.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เสรีภำพกำรเกษตร หจก. เสรีภำพกำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 11 พ.ย 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง
หน่วยงำน...ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตวน์้ ำจดืเพชรบูรณ์........

                   ประจ ำเดือน พฤศจกิำยน 2562
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