ลาดับที่

งานที่จดั ซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
30,000.00

ราคากลาง

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 ประจาปีงบประมาณ 2563
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาประมงน้าจืดสุพรรณบุรี
วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตก
วิธซี ื้อหรือจ้าง
ลงซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคา
ราคาที่เสนอ
บริษัท ดับเบิ้ลเอดิจติ อล ซินเนอร์จี
จากัด

บริษัท ดับเบิ้ลเอดิจติ อล ซินเนอร์จี
จากัด

1

เช่าเครือ่ งถ่ายเอกสาร

2

จ้างซ่อมเครือ่ งปรับอากาศ

2,000.00

1,600.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุธี เสมาแอร์

1,600.00 ร้านสุธี เสมาแอร์

ราคาเหมาะสม

3

วัสดุยานพาหนะ

4,000.00

3,200.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐดนัย นุชสวาท

3,200.00 นายณัฐดนัย นุชสวาท

ราคาเหมาะสม

4

วัสดุการเกษตร

4,000.00

2,450.00 เฉพาะเจาะจง นายจาลอง ทองอุทิศ

2,450.00 นายจาลอง ทองอุทิศ

ราคาเหมาะสม

5

วัสดุกอ่ สร้าง

4,000.00

3,600.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชนัญชิตา ล้าเลศ

3,600.00 นางสาวชนัญชิตา ล้าเลศ

ราคาเหมาะสม

6

วัสดุสานักงาน

300.00

230.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์

230.00 ร้านพรชัยบุ๊คเซนเตอร์

ราคาเหมาะสม

7

วัสดุการเกษตร

33,000.00

8

วัสดุวทิ ยาศาสตร์

9

วัสดุการเกษตร

42,500.00

42,400.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

42,400.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

ราคาเหมาะสม

10 วัสดุการเกษตร

31,900.00

31,800.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

31,800.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

ราคาเหมาะสม

11 วัสดุการเกษตร

52,000.00

51,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพีเอ็มพี

51,200.00 ร้านพีเอ็มพี

ราคาเหมาะสม

12 วัสดุสานักงาน

1,500.00

13 วัสดุการเกษตร

16,000.00

15,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

15,600.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

ราคาเหมาะสม

14 วัสดุการเกษตร

2,000.00

1,500.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

1,500.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

ราคาเหมาะสม

390.00

15 วัสดุวทิ ยาศาสตร์

390.00

16 วัสดุวทิ ยาศาสตร์

33,250.00

17 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

9,000.00

5,646.18 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป

32,600.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร
360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น

1,300.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธศรีอารียประทีป

360.00 เฉพาะเจาะจง ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น
31,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร
8,948.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จากัด

5,646.18

32,600.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร
360.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น

1,300.00 ร้านพุทธศรีอารียประทีป

360.00 ร้านสุพรรณอ๊อกซิเย่น
31,750.00 ห้างหุ้นส่วนจากัดเสรีภาพการเกษตร

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม

ราคาเหมาะสม
ราคาเหมาะสม

8,948.00 บริษัท หลักเมืองถาวรปิโตรเลียม จากัด ราคาเหมาะสม

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งเช่าที่ 184/2563
ลงวันที่ 20เมษายน 2563
ใบสั่งจ้างที่ 290/2563
ลงวันที่ 22กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 288/2563
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 278/2563
ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 289/2563
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 277/2563
ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 283/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 295/2563
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 282/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 281/2563 ลง
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 285/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 297/2563
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 284/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 296/2563
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ใบสั่งจ้างที่ 294/2563
ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 286/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
ใบสั่งซื้อที่ 287.1/2563
ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2563

