
ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่ เลขที่และวันที่ของสัญญา
วงเงิน ราคากลาง วิธีซ้ือ รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง คัดเลือก หรือข้อตกลง

ที่จะซ้ือหรือจ้าง หรือจ้าง โดยสังเขป ในการซ้ือหรือจ้าง
สรุปผลการจัดซ้ือ

1 วัสดุคอมพวิเตอร์ 1,200.00                 1,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป จ ากัด หจก.เคที กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564

โครงการอบรมยุวประมง ลว. 17 ธ.ค. 2563

2 วัสดุส านักงาน 3,460.00                 3,460.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เคที กรุ๊ป จ ากัด หจก.เคที กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2564

โครงการอบรมยุวประมง ลว. 17ธ.ค. 2563

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 940.00                    940.00               เฉพาะเจาะจง ร้านพเีอ็นป้ายสวยดีไซด์ ร้านพเีอ็นป้ายสวยดีไซด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2564

โครงการอบรมยุวประมง ลว. 14 ธ.ค. 2563

4 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3,000.00                 3,000.00            เฉพาะเจาะจง บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2563

โครงการอบรมยุวประมง ลว .17 ธ.ค. 2563

5 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,079.38               10,079.78          เฉพาะเจาะจง บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2564

ควบคุมเผ้าระวังฯ ลว. 2 พ.ย. 2563

6 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 8,270.80                 8,270.80            เฉพาะเจาะจง บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2564

ควบคุมโพงพาง ลว. 32 พ.ย. 2563

7 วัสดุการเกษตร 3,545.00                 3,545.00            เฉพาะเจาะจง ร้านสินทวี โดยนางรุ่งทิวา  สินทวี ร้านสินทวี โดยนางรุ่งทิวา  สินทวี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564

ลว. 17 ธ.ค. 2563

8 วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 10,000.00               10,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด บริษัทพฒันาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562

โครงการอบรมยุวประมง ลว. 31 ต.ค. 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ าเดือน  ธันวาคม  2563

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง



สรุปผลการจัดจ้าง
1 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 8,000.00                 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นายวีละ  สัตย์มาก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 22/2563

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว. 29 กันยายน  2563
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

2 จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 8,000.00                 8,000.00            เฉพาะเจาะจง นางสาวกฤตพร  บุตรค าลือ นางสาวกฤตพร  บุตรค าลือ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2563
งานธุรการ ลว. 29 กันยายน 2563

ประจ าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมง
น้ าจืดล าปาง

3 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ 2,280.00                 2,280.00            เฉพาะเจาะจง ร้านวิเชียรแอร์โดยนายวิเชียร ยอดเขียว ร้านวิเชียรแอร์โดยนายวิเชียร ยอดเขียว ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2564
หมายเลขทะเบียน กย-1137 ล าปาง ลงวันที่ 4 พ.ย. 2563

4 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ 4,970.00                 4,970.00            เฉพาะเจาะจง อู่โหน่งการช่างโดยนายบรรเจิด  เครือตัน อู่โหน่งการช่างโดยนายบรรเจิด  เครือตัน ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2564
หมายเลขทะเบียน กย-1137 ล าปาง ลงวันที่ 14 ธ.ค. 2563

5 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,950.00                 4,950.00            เฉพาะเจาะจง นายวิทยา กุณาหย้อง นายประวิทย์  กุณาหย้อง ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2564
หมายเลขทะเบียน 10-0716 ชม. ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563

6 จ้างเหมาบริการรถยนต์ 4,370.00                 4,370.00            เฉพาะเจาะจง นายประวิทย์  เสาร์นุ นายประวิทย์  เสาร์นุ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 6/2564
หมายเลขทะเบียน ฮจ-9178 ชม. ลงวันที่ 18 ธ.ค. 2563


