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ล ำดับ
ท่ี

งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

รำคำกลำง วิธีซ้ือ/จ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 3,200.00  3,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  3,200 บาท ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  3,200 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

2 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ-2840 สระบุรี 4,600.00  4,600.00 เฉพาะเจาะจง อู่ เอส ซี ออโต้เพ้นท์  4,600 บาท อู่ เอส ซี ออโต้เพ้นท์  4,600 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

3 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 6 รายการ 2,038.35  2,038.35 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ แอน์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด  2,038.35 บาท บริษัท เซฟ แอน์ ซายส์แอนซ์ จ ากัด  2,038.35 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

4 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ านวน 1 รายการ 800.00     800.00    เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  800 บาท ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค  800 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

5 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ านวน 2,850 แผ่น 1,425.00  1,425.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปูเป้ก๊อปป้ี  1,425 บาท ร้านปูเป้ก๊อปป้ี  1,425 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

6 จัดซ้ือน้ าด่ืม จ านวน  23 ถัง 460.00     460.00    เฉพาะเจาะจง ร้านน้ าด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  460 บาท ร้านน้ าด่ืมเอ็ม.เอ็ม.  460 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

7 จัดจ้างเก็บขยะมูลฝอย เดือน มิ.ย.63 200.00     200.00    เฉพาะเจาะจง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน  200 บาท องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองขีดขิน  200 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม

8 จัดซ้ือออกซิเจน จ านวน 3 ถัง 300.00     300.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สระบุรี ที ไอ จี แก๊ส  300 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สระบุรี ที ไอ จี แก๊ส  300 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม

9 จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กฉ-2840 สระบุรี ######## ######## เฉพาะเจาะจง อู่เทพนิมิตรมอเตอร์  20,811.50 บาท อู่เทพนิมิตรมอเตอร์  20,811.50 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ..89/2563  ลว.23 มิ.ย.63

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,112.80  5,112.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,112.80 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,112.80 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.90/2563  ลว.25 มิ.ย.63

11 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ ######## ######## เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยวัสดุภัณฑ์  12,198 บาท ร้านพรชัยวัสดุภัณฑ์  12,198 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.91/2563  ลว.21 ก.ค.63

12 จัดจ้างซ่อมรถยนต์ทะเบียน กฉ-1523 สระบุรี 9,959.03  9,959.03 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากัด  9,959.03 บาท บริษัท โตโยต้าสระบุรี จ ากัด  9,959.03 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.92/2563  ลว.30 มิ.ย.63

13 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 9,574.00  9,574.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,974 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,974 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.94/2563  ลว.1 ก.ค.63

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ 8,575.00  8,575.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่)  8,575 บาท ร้านนานาภัณฑ์ (ส านักงานใหญ่)  8,575 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.95/2563  ลว.2 ก.ค.63

15 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,450.00  5,450.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด  5,450 บาท บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด  5,450 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.97/2563  ลว.9 ก.ค.63

16 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ ######## ######## เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  26,440 บาท บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  26,440 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.98/2563  ลว.21 ก.ค.63

17 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 5,126.80  5,126.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,126.80 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  5,126.80 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.99/2563  ลว.13 ก.ค.63

18 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ ######## ######## เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  25,500 บาท บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด  25,500 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.100/2563  ลว.13 ก.ค.63

19 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 รายการ 6,074.00  6,074.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  6,074 บาท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์พูนผล  6,074 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม ศพจ.สบ.103/2563  ลว.21 ก.ค.63

20 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 2,285.00  2,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  2,285 บาท บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  2,285 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

21 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 1,955.00  1,955.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  1,955 บาท บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  1,955 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

22 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 1 รายการ 1,650.00  1,650.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  1,650 บาท บริษัท เอสโบ้ โฮมเวิลด์ จ ากัด  1,650 บาท พิจารณาแล้วราคาเหมาะสม -

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบ เดือนกรกฎำคม 2563 ปีงบประมำณ 2563

วันท่ี 31 กรกฎำคม 2563

หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสระบุรี


