


ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127261041

จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

34,240.00 บาท

34,240.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3709700103852 S.P.ELECTRONIC 34,240.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3709700103852 S.P.ELECTRONIC 631214198537 10/2564 16/12/2563 34,240.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127011595

จ้างซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

55,425.00 บาท

55,425.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3650101107063 นายบุญช่วย มะลิลาลัย 55,425.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3650101107063 นายบุญช่วย มะลิลาลัย 631214010294 4/2564 30/11/2563 55,425.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127255823

จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ของเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

18,800.00 บาท

18,800.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

1240300020976 พันธุ์เงิน ฟิชเชอร์รี่ 18,800.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1240300020976 พันธุ์เงิน ฟิชเชอร์รี่ 631214195444 9/2564 16/12/2563 18,800.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127234205

ซ่อมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ เครื่อง

12,500.00 บาท

12,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

3239900026970 ร้านเลี้ยงตู้เย็นเซอร์วิส 12,500.00งานบริการซ่อมแซมทั่วไป(72.10.15.01 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3239900026970 ร้านเลี้ยงตู้เย็นเซอร์วิส 631214178565 ๗/๒๕๖๔ 15/12/2563 12,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63107312295

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

278,000.00 บาท

278,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105528025574 บริษัท กิบไทย จำกัด 278,000.00ชุดเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์ดีเอ็นเอ(41.10.61.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105528025574 บริษัท กิบไทย จำกัด 631114259101 1/2564 25/11/2563 278,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63117272468

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,400.00 บาท

5,400.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0233540000214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต 5,400.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0233540000214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต 631114239359 2/2564 18/11/2563 5,400.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127266014

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30,210.00 บาท

30,210.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0233540000214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต 30,210.00หมึกพิมพ์(44.10.31.03 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0233540000214 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต 631214202095 6/2564 16/12/2563 30,210.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127026141

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11,871.00 บาท

11,871.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0235554000205 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงานใหญ่) 11,871.00น้ำมัน(12.18.16.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0235554000205 บจก.เติมเต็มปิโตรเลียม (สำนักงาน

ใหญ่)

631214020826 4/2564 02/12/2563 11,871.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127073146

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,243.45 บาท

6,243.45 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105546055536 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จำกัด 6,243.45
วัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ หรือชุดอุปกรณ์ทดสอบสารเคมี

(41.11.61.04 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105546055536 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จำกัด 631214058551 5/2564 03/12/2563 6,243.45 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

63127000361

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,500.00 บาท

5,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0235560000688 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่ จำกัด 5,500.00อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคลังสินค้า(24.10.21.00 )

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0235560000688 บริษัท ซี.เอ็น.ตราด สเตชั่นเนอรี่

จำกัด

631214014989 ๓/๒๕๖๔ 01/12/2563 5,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


