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ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลอืกและรำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตุผลที่คัดเลอืก
โดยสงัเขป

เลขที่และวนัที่ของสญัญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จัดซ้ือน้้ำมันดีเซล จ้ำนวน 200 ลิตร 5,234.00       5,234.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,234 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  5,234 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.42/2563 ลว.26 ก.พ.63

2 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 1 รำยกำร 25,500.00    25,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ้ำกัด  25,500 บำท บริษัท โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จ้ำกัด  25,500 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.45/2563 ลว. 3 มี.ค.63

3 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 2 รำยกำร 35,500.00    35,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ้ำกัด  35,500 บำท บริษัท ไอดัก จ้ำกัด  35,500 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.46/2563 ลว.3 มี.ค.63

4 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน จ้ำนวน 3 รำยกำร 3,935.00       3,935.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  3,935 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  3,935 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

5 จัดซ้ืออำหำรกบเล็กเม็ดจ๋ิว จ้ำนวน 10 ถุง 6,400.00       6,400.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค  6,400 บำท ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค  6,400 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.58/2563 ลว.31 มี.ค.63

6 จัดซ้ืออำหำรปลำดุกใหญ่ จ้ำนวน 50 กส. 23,500.00    23,500.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  23,500 บำท บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  23,500 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.64/2563 ลว.8 เม.ย.63

7 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร 3,245.31       3,245.31       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  3,245.31 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  3,245.31 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

8 จัดซ้ือน้้ำมันดีเซล จ้ำนวน 200 ลิตร 4,194.00       4,194.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  4,194 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  4,194 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

9 จัดซ้ือน้้ำมันดีเซล จ้ำนวน 200 ลิตร 4,134.00       4,134.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  4,134 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  4,134 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

10 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 5 รำยกำร 3,498.00       3,498.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  3,498 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  3,498 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

11 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว จ้ำนวน 2 รำยกำร 472.00         472.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  472 บำท ร้ำนนำนำภัณฑ์ (ส้ำนักใหญ่)  472 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

12 จัดซ้ือ Oxytetracycline HCL จ้ำนวน 2 ขวด 1,200.00       1,200.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จ้ำกัด  1,121.50 บำท บริษัท เซีย-เท็ค บิสซิเนส จ้ำกัด  1,121.50 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

13 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 7 รำยกำร 1,782.62       1,782.62       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,782.62 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,782.62 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

14 จัดซ้ือออกซิเจน จ้ำนวน 3 ถัง 300.00         300.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนสระบุรี.ที.ไอ.จี.แก๊ส  300 บำท ร้ำนสระบุรี.ที.ไอ.จี.แก๊ส  300 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

15 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 3 รำยกำร 292.11         292.11         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  292.11 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  292.11 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

16 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ-2840 สบ. 3,130.00       3,130.00       เฉพำะเจำะจง ร้ำนยุพำกำรยำง  3,130 บำท ร้ำนยุพำกำรยำง  3,130 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

17 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง จ้ำนวน 4 รำยกำร 568.17         568.17         เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  568.17 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  568.17 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

18 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 3 รำยกำร 1,782.62       1,782.62       เฉพำะเจำะจง ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,782.62 บำท ร้ำนพรชัยวัสดุภัณฑ์  1,782.62 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

19 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ จ้ำนวน 2 รำยกำร 960.00         960.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์  960 บำท ร้ำนวิโรจน์มอเตอร์  960 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

20 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 3 รำยกำร 38,400.00    38,400.00    เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค  38,400 บำท ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค  38,400 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม ศพจ.สบ.61/2563 ลว.1 เม.ย.63

21 จัดซ้ือปุ๋ยยูเรีย จ้ำนวน 3 กระสอบ 2,400.00       2,400.00       เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  2,400 บำท บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด  2,400 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

22 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร จ้ำนวน 3 รำยกำร 3,691.50       3,691.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโลหะภัณฑ์(1994)  3,691.50 บำท ร้ำนไทยโลหะภัณฑ์(1994)  3,691.50 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

23 จัดจ้ำงถ่ำยเอกสำรและเข้ำเล่ม 130.00         130.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนปูเป้ก๊อปป้ี  130 บำท ร้ำนปูเป้ก๊อปป้ี  130 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

24 จัดซ้ือน้้ำด่ืม จ้ำนวน 26 ถัง 520.00         520.00         เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้้ำด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  520 บำท ร้ำนน้้ำด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  520 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

25 จัดซ้ือน้้ำมันดีเซล จ้ำนวน 200 ลิตร 3,954.00       3,954.00       เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  3,954 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ทรัพย์พูนผล  3,954 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม

26 จัดซ้ือเอ็นตัดหญ้ำ  จ้ำนวน 5 ม้วน 1,872.50       1,872.50       เฉพำะเจำะจง ร้ำนไทยโลหะภัณฑ์(1994)  1,872.50 บำท ร้ำนไทยโลหะภัณฑ์(1994)  1,872.50 บำท พิจำรณำแล้วรำคำเหมำะสม -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนเมษำยน 2563 ปีงบประมำณ 2563

วันที่ 30 เมษำยน 2563

หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเลี้ยงสัตว์น้ ำจืดสระบุรี


