
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64077534617

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,598.00 บาท

8,598.00 บาท

386990005191
0

ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ไพศาล วีระนรพานิช

8,598.00ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๗ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38699000

51910

ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ โดย นาย
ไพศาล วีระนรพานิช

64081400
4439

ศพท. ชพ
112/256

4

02/08/2
564

8,598.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087022885

ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน  ๑  รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

179,820.00 บาท

179,820.00 บาท

086353600002
1

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองมีการ
ปิโตรเลียม

179,820.00ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน  ๑  รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08635360

00021
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทอง
มีการปิโตรเลียม

64081404
0293

ศพท. ชพ
113/256

4

02/08/2
564

179,820.0
0

ส่งงาน
ครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087017913

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13,500.00 บาท

13,500.00 บาท

386040056674
2

นางพิทยา ทิพย์แสง 13,500.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38604005

66742
นางพิทยา ทิพย์แสง

64081402
5098

ศพท. ชพ
114/256

4

02/08/2
564

13,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087049039

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19,468.00 บาท

19,468.00 บาท

310010122595
8

ร้านชุมพรการประมง 19,468.00ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31001012

25958
ร้านชุมพรการประมง

64081405
0064

ศพท. ชพ
116/256

4

04/08/2
564

19,468.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087043542

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00 บาท

8,000.00 บาท

385010005731
1

ร้านชุมพรค้าถัง 8,000.00ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38501000

57311
ร้านชุมพรค้าถัง

64081405
0627

ศพท. ชพ
117/256

4

04/08/2
564

8,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087071117

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

386040031598
7

นายวิสูตร  บุนนาค 8,500.00ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38604003

15987
นายวิสูตร  บุนนาค

64081409
3005

ศพท. ชพ
119/256

4

06/08/2
564

8,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087099034

จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำทะเล เพื่อตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว แคดเมียม ทองแดง สังกะสี) จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

82,200.00 บาท

82,200.00 บาท

010554609645
3

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จำกัด

82,200.00
จ้างเหมาวิเคราะห์ตัวอย่างสัตว์น้ำและน้ำทะเล เพื่อ
ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก (ตะกั่ว
แคดเมียม ทองแดง สังกะสี) จำนวน ๙ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055460

96453

บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย)
จำกัด

64081409
1896

ศพท. ชพ
118/256

4

06/08/2
564

82,200.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087121526

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง-๗๒๘ ชุมพร. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๑๓๐๔-๐๐ SAP ๑๐๐๐๐๐๐๑๓๒๖๕ จำนวน ๗ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31,704.00 บาท

31,704.00 บาท

386010012194
0

นาย วารินทร์ สามัญเมือง 31,704.00

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กง-๗๒๘ ชุมพร. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๑๓๐๔-๐๐ SAP
๑๐๐๐๐๐๐๑๓๒๖๕ จำนวน ๗ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601001

21940
นาย วารินทร์ สามัญ
เมือง

64081413
5080

ศพท. ชพ
120/256

4

06/08/2
564

31,704.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087127341

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กข-๒๑๙๐ ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๑๐๒๕-๐๐ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,190.00 บาท

15,190.00 บาท

386010012194
0

นาย วารินทร์ สามัญเมือง 15,190.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน กข-๒๑๙๐ ชพ. หมายเลขครุภัณฑ์
๐๒-๐๐๖-๐๑๐๒๕-๐๐ จำนวน ๑๐ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601001

21940
นาย วารินทร์ สามัญ
เมือง

64081413
5523

ศพท. ชพ
121/256

4

06/08/2
564

15,190.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087130587

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน อท-๗๓๑๕ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๕-๐๐๑๑๒-๙๙ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,480.00 บาท

14,480.00 บาท

386010012194
0

นาย วารินทร์ สามัญเมือง 14,480.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน อท-๗๓๑๕ กทม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๕-๐๐๑๑๒-๙๙ จำนวน ๙ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601001

21940
นาย วารินทร์ สามัญ
เมือง

64081413
4600

ศพท. ชพ
122/256

4

09/08/2
564

14,480.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087184343

ซื้ออุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ คุณภาพสูง ยี่ห้อ ELGA รุ่น PURELAB CLASSIC UVMK๒  หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๔๑-๐๐๐๙๑-๐๓   ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน
๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29,746.00 บาท

29,746.00 บาท

010553504182
2

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด 29,746.00

อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองคซื้ออุปกรณ์ประกอบ
อะไหล่ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ คุณภาพสูง ยี่ห้อ ELGA
รุ่น PURELAB CLASSIC UVMK๒  หมายเลขครุภัณฑ์
๐๔-๐๔๑-๐๐๐๙๑-๐๓  จำนวน ๗ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055350

41822
บริษัท แบงเทรดดิ้ง
1992 จำกัด

64081416
3209

ศพท. ชพ
123/256

4

10/08/2
564

29,746.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087212169

ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,500.00 บาท

40,500.00 บาท

386010078786
7

ร้านเจริญภัณฑ์ค้าวัสดุ 40,500.00
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป) จำนวน ๑
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601007

87867
ร้านเจริญภัณฑ์ค้าวัสดุ

64081418
5261

ศพท. ชพ
124/256

4

11/08/2
564

40,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087216080

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

96,450.00 บาท

96,450.00 บาท

390010049545
8

ศักดิ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 96,450.00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39001004

95458
ศักดิ์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

64081418
5626

ศพท. ชพ
125/256

4

11/08/2
564

96,450.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087213460

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24,000.00 บาท

24,000.00 บาท

386990002403
3

โรงพิมพ์ตั้งเจริญ 24,000.00
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษถ่ายเอกสาร A๔) จำนวน
๑ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38699000

24033
โรงพิมพ์ตั้งเจริญ

64081418
4741

ศพท. ชพ
126/256

4

11/08/2
564

24,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087230518

จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ จำนวน ๔ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

51,720.00 บาท

51,720.00 บาท

375990020489
0

ร้านพรชัยศูนย์ล้อ ยางยนต์ 51,720.00
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
จำนวน ๔ คัน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37599002

04890
ร้านพรชัยศูนย์ล้อ ยาง
ยนต์

64081421
4210

ศพท. ชพ
127/256

4

13/08/2
564

51,720.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087281976

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,740.00 บาท

21,740.00 บาท

386040001173
2

นางอรชร ดวงสวัสดิ์ 21,740.00ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38604000

11732
นางอรชร ดวงสวัสดิ์

64081424
7331

ศพท. ชพ
128/256

4

16/08/2
564

21,740.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087262942

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

23,000.00 บาท

23,000.00 บาท

386040056674
2

นางพิทยา ทิพย์แสง 23,000.00จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38604005

66742
นางพิทยา ทิพย์แสง

64081424
7141

ศพท. ชพ
129/256

4

16/08/2
564

23,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087263774

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,252.00 บาท

15,252.00 บาท

310010122595
8

ร้านชุมพรการประมง 15,252.00ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
31001012

25958
ร้านชุมพรการประมง

64081424
6927

ศพท. ชพ
130/256

4

16/08/2
564

15,252.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087304818

ซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

35,848.00 บาท

35,848.00 บาท

386990005191
0

ร้านไพศาลศึกษาภัณฑ์ โดย นาย
ไพศาล วีระนรพานิช

35,848.00
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕๕
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38699000

51910

ร้านไพศาลศึกษา
ภัณฑ์ โดย นาย
ไพศาล วีระนรพานิช

64081426
4927

ศพท. ชพ
132/256

4

17/08/2
564

35,848.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087328058

ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,500.00 บาท

40,500.00 บาท

380080070315
1

นายกิตติ ภูมิมาศ 40,500.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์กุ้งกุลาดำ) จำนวน ๑
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38008007

03151
นายกิตติ ภูมิมาศ

64081430
6659

ศพท. ชพ
133/256

4

18/08/2
564

40,500.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087321864

ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

39,465.00 บาท

39,465.00 บาท

376070024627
2

นายนิมิต แฮวอู 39,465.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว) จำนวน ๑
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37607002

46272
นายนิมิต แฮวอู

64081430
9273

ศพท. ชพ
134/256

4

18/08/2
564

39,465.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087496982

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ และปรับเทียบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๘-๐๑๐๓๑-๐๐
SAP๑๐๐๐๐๐๐๒๑๖๑๗ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,025.00 บาท

8,025.00 บาท

010552400789
0

บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์
จำกัด

8,025.00

จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพ และปรับเทียบครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ เครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหัวรวม
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๔-๐๐๘-๐๑๐๓๑-๐๐
SAP๑๐๐๐๐๐๐๒๑๖๑๗ จำนวน ๑ งาน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
01055240

07890
บริษัท เพทโทร-อินสต
รูเมนท์ จำกัด

64081442
7577

ศพท. ชพ
136/256

4

25/08/2
564

8,025.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087566461

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

59,356.00 บาท

59,356.00 บาท

386990001824
6

ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด 59,356.00ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕๑ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38699000

18246
ร้านลิ้มเอี่ยวฮวด

64081447
4948

ศพท. ชพ
137/256

4

26/08/2
564

59,356.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087584385

จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณอาคารบ้านพัก จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,300.00 บาท

41,300.00 บาท

084555300217
9

บริษัทรามสูร เพสท์ แมเนจเม้นท์
จำกัด

41,300.00
จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวกบริเวณอาคาร
บ้านพัก จำนวน ๔ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
08455530

02179
บริษัทรามสูร เพสท์
แมเนจเม้นท์ จำกัด

64081452
1712

ศพท. ชพ
138/256

4

27/08/2
564

41,300.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087585259

ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

26,000.00 บาท

26,000.00 บาท

376070024627
2

นายนิมิต แฮวอู 26,000.00
ซื้อวัสดุการเกษตร (ลูกพันธุ์ปลากะพงขาว) จำนวน ๑
รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
37607002

46272
นายนิมิต แฮวอู

64081452
1956

ศพท. ชพ
139/256

4

27/08/2
564

26,000.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087648689

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๖ฝ-๕๙๔๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๒๘-๐๐ จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

14,770.00 บาท

14,770.00 บาท

386010012194
0

นาย วารินทร์ สามัญเมือง 14,770.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ๖ฝ-๕๙๔๖ กทม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๒๘-๐๐ จำนวน ๑๗ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601001

21940
นาย วารินทร์ สามัญ
เมือง

64081454
4825

ศพท. ชพ
140/256

4

30/08/2
564

14,770.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087633971

จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๗ฌ-๙๕๓๔ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๔๐๖-๙๙ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,530.00 บาท

5,530.00 บาท

386010012194
0

นาย วารินทร์ สามัญเมือง 5,530.00
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ
หมายเลขทะเบียน ๗ฌ-๙๕๓๔ กทม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๖-๐๐๔๐๖-๙๙ จำนวน ๑๒ รายการ

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38601001

21940
นาย วารินทร์ สามัญ
เมือง

64081454
5060

ศพท. ชพ
141/256

4

30/08/2
564

5,530.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087696139

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

12,680.00 บาท

12,680.00 บาท

390010049545
8

ศักดิ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 12,680.00ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
39001004

95458
ศักดิ์ คอมพิวเตอร์
เซอร์วิส

64091402
2082

ศพท. ชพ
142/256

4

31/08/2
564

12,680.00
ส่งงาน

ครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมประมง

64087662160

จ้างซ่อมแซมเบาะรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน ๖ฝ-๕๙๔๖ กทม. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๒๘-๐๐ และ หมายเลขทะเบียน                            อท-๗๓๑๕ กทม.
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๕-๐๐๑๑๒-๙๙  จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8,500.00 บาท

8,500.00 บาท

386050002000
8

แหลมศิลป์การเบาะ 8,500.00

จ้างเหมาซ่อมแซมเบาะรถยนต์ราชการหมายเลข
ทะเบียน                              ๖ฝ-๕๙๔๖ กทม.
หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๒-๐๐๐๒๘-๐๐ และ
หมายเลขทะเบียน อท-๗๓๑๕ กทม. หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๐๒-๐๐๕-๐๐๑๑๒-๙๙ จำนวน ๒ คัน

1

เลขประจำตัวผู้เสีย รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1
38605000

20008
แหลมศิลป์การเบาะ

64091402
1668

ศพท. ชพ
143/256

4

31/08/2
564

8,500.00
จัดทำสัญญา/

PO แล้ว
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ เลขประจำตัว
ผู้เสียภาษี

ชื่อผู้ขาย
เลขคุมสัญญา เลขที่สัญญา / วันที่ทำสัญญา /

จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


