
ล ำดับที่ งำนจดัซ้ือจดัจำ้ง  วงเงินที่จะ
จดัซ้ือหรือจำ้ง

รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือ
จำ้ง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญำหรือขอ้ตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 วสัดุกอ่สร้ำง   13,134.00   13,134.00 เฉพำะเจำะจง หจก. เพชรจติตรำ 2004 หจก. เพชรจติตรำ 2004 รำคำต่ ำสุด 21 ม.ค. 2563
2 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ   12,487.00   12,487.00 เฉพำะเจำะจง สยำมพิพัฒน์ สยำมพิพัฒน์ รำคำต่ ำสุด 27 ธ.ค. 2563
3 วสัดุกำรเกษตร   37,329.00   37,329.00 เฉพำะเจำะจง เนำวรัตน์กำรเกษตร เนำวรัตน์กำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 23 ธ.ค. 2563
4 วสัดุกำรเกษตร   28,000.00   28,000.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญเลิศกำรค้ำ ร้ำนบุญเลิศกำรค้ำ รำคำต่ ำสุด 3 ม.ค 2563
5 วสัดุกอ่สร้ำง   10,620.00   10,620.00 เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรจติตรำ  2004 หจก.เพชรจติตรำ  2004 รำคำต่ ำสุด 21 ม.ค 2563
6 วดุักำรเกษตร   40,700.00   40,700.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค รำคำต่ ำสุด 28 พ.ย 2562
7 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์   20,800.00   20,800.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค รำคำต่ ำสุด 28 พ.ย 2562
8 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์     2,950.00     2,950.00 เฉพำะเจำะจง เนำวรัตน์กำรเกษตร เนำวรัตน์กำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 23 ธ.ค. 2562
9 ซ่อมครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว        800.00        800.00 เฉพำะเจำะจง นำยวจิติร  เทศประสิทธิ์ นำยวจิติร  เทศประสิทธิ์ รำคำต่ ำสุด 22 ธ.ค. 2562

10 ซ่อมครุภณัฑ์งำนบ้ำนงำนครัว     3,150.00     3,150.00 เฉพำะเจำะจง นำยวจิติร  เทศประสิทธิ์ นำยวจิติร  เทศประสิทธิ์ รำคำต่ ำสุด 27 ธ.ค. 2562
11 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง     2,700.00     2,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสมพงษ์  แดงจดั นำยสมพงษ์  แดงจดั รำคำต่ ำสุด 27 ธ.ค. 2562
12 วสัดุกำรเกษตร   19,500.00   19,500.00 เฉพำะเจำะจง เนำวรัตน์กำรเกษตร เนำวรัตน์กำรเกษตร รำคำต่ ำสุด 23 ธ.ค. 2562
13 ซ่อมครุภณัฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง        600.00        600.00 เฉพำะเจำะจง วนัชยักำรยำง วนัชยักำรยำง รำคำต่ ำสุด 3 ม.ค 2563
14 จำ้งเหมำบริกำร     1,500.00     1,500.00 เฉพำะเจำะจง ชำ่งจกัรสมบูรณ์ ชำ่งจกัรสมบูรณ์ รำคำต่ ำสุด 3 ม.ค. 2563
15 วสัดุส ำนักงำน     3,500.00     3,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยรุ่งอรุณ สุนทรแสง นำยรุ่งอรุณ สุนทรแสง รำคำต่ ำสุด 24 ม.ค. 2563
16 วสัดุกำรเกษตร        500.00        500.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนไขแ่กว้ ร้ำนไขแ่กว้ รำคำต่ ำสุด 6 ม.ค 2563
17 วสัดุกำรเกษตร        100.00        100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนคนรักต้นไม้ ร้ำนคนรักต้นไม้ รำคำต่ ำสุด 6 ม.ค 2563
18 วสัดุวทิยำศำสตร์และกำรแพทย์        510.00        510.00 เฉพำะเจำะจง รวมศักด์ิพัฒนำ รวมศักด์ิพัฒนำ รำคำต่ ำสุด 19 ก.พ.2563
19 วสัดุกอ่สร้ำง        300.00        300.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนแอว๋กรอบวทิย์ ร้ำนแอว๋กรอบวทิย์ รำคำต่ ำสุด 24 ม.ค. 2563
20 วสัดุกอ่สร้ำง        535.00        535.00 เฉพำะเจำะจง หจก. สัญญำลักษ์กระจก-อลูมเินียม หจก. สัญญำลักษ์กระจก-อลูมเินียม รำคำต่ ำสุด 3 ม.ค 2563

21 วสัดุส ำนักงำน        720.00        720.00 เฉพำะเจำะจง หจก. น้ ำแขง็อนำมยัไพศำล หจก. น้ ำแขง็อนำมยัไพศำล รำคำต่ ำสุด 4 ก.พ. 2563
22 วสัดุส ำนักงำน        620.00        620.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิ้นเซ้งพำนิช ร้ำนจิ้นเซ้งพำนิช รำคำต่ ำสุด 2 ม.ค 2563
23 วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว        720.00        720.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท โชตปทุมวรรณ เทรดด้ิง จ ำกดั บริษัท โชตปทุมวรรณ เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำต่ ำสุด 3 ม.ค 2563

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือ/จดัจำ้ง
หน่วยงำน...ศูนยว์จิยัและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตวน์้ ำจดืเพชรบูรณ์........
                    ประจ ำเดือน มกรำคม 2563
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