
 

 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  
2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 647.๐๐ บาท (หกร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน       
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

    
    
    

          (นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

                                                                     ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก) โดย
เสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,757.๐๐ บาท (หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
    
     

                                                                               (นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
                                                       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
                              ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน  
1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสะบายดี เซอร์วิส (ขายส่ง,ขายปลีก)  
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 230.00 บาท (สองร้อยสามสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2 มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

    
    

   
 

            (นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
               ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

                                                                                 ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิบดีกรมประมง 

 



 

 

 

 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(แม่พันธุ์ปลาดุกอุย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

--------------------------------------------------------------------  
               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(แม่พันธุ์ปลา
ดุกอุย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               แม่พันธุ์ปลาดุกอุย จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ นายศุภสัณห์ ช่วยบุญ โดยเสนอราคา เป็น
เงินทั้งสิ้น ๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 
 

 



 

 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน  
6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 1,465.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ 
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  2  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

    
 

                          (นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
                                                                ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
                                      ปฏิบัติหน้าที่แทน อธิบดีกรมประมง 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ยางรัด) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(ยางรัด) 
จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(ยางรัด) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ไอดัก จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๐๐.๐๐ บาท (เก้าร้อยบาทถ้วน)  รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน  
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ จ้างซ่อมวัสดุคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านสะบายดี เซอร์วิส โดยเสนอราคา     
เป็นเงินทั้งสิ้น 300.00 บาท (สามร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่    23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 

    
    

   
 

(นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

                                                                     ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(พ่อพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------------- 
               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(พ่อพันธุ์ปลา
ดุกรัสเซีย) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(พ่อพันธุ์ปลาดุกรัสเซีย) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้าน สุวรรณพาณิชย์ 
(ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี  ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุสำนักงาน จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท คลังวิทยาศึกษา จำกัด (ขายส่ง,ขาย
ปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 610.๐๐ บาท (หกร้อยสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง  
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  23  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖3 
    
     

                                                                               (นางสาวอุมาภรณ์  จรดล) 
                                                       ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
                              ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) 
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
--------------------------------------------------------------------  

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 
1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค (ขายส่ง,ขายปลีก
,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,725.๐๐ บาท (สี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
 ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

 

  
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 



 
 
 
 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ต้นเกษตร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๗๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 



 
ประกาศ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลาช่อน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา
ช่อน) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ต้นเกษตร จำกัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 



 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลาดุก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(อาหารปลา
เม็ดเล็ก) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(อาหารปลา) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ต้นเกษตร จำกัด (ขายส่ง,
ขายปลีก,ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและ
ภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

  
 

 



 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุก่อสร้าง จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านเลิศพิทยาคุณ โดย นางวรารัตน์ เลิศพิทยา
คุณ (ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๖๖.๐๕ บาท (ห้าพันสามร้อยหกสิบหกบาทห้าสตางค์)  
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 



 
 
 

 
 
 

 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) 
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร(ถุงพลาสติก) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค (ขาย
ส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รวม
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

 

 

 



 
ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-------------------------------------------------------------------- 

               ตามท่ี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ 
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น 
               วสัดุการเกษตร จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ต้นเกษตร จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,
ให้บริการ,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 4,4๐๐.๐๐ บาท (สี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษี
อ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวง 
  
  ประกาศ ณ วันที่  25  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

    
    

  

 
(นางสาวอุมาภรณ์ จรดล) 

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสิงห์บุรี 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมประมง 

  
 

 

 

 

 


