
 

 

 
 

  
 

ประกาศศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด  
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  

และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ประจ้าไตรมาสที่  1  เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 

 
 

     ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง 
ประกอบมาตรา 98 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก          
และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก้าหนด นั้น 
 

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด จึงขอประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
ผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส้าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 

                     ประกาศ  ณ  วันที่  4  มกราคม  2564         
 

 
                               (นางสาวนงนุช  สุวรรณเพ็ง) 

                                                   ผู้อ้านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดร้อยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



วันที่ เลขที่
1 3460300304464 นางสาวกุลวดี  ดวงนามน จา้งเหมาบริการ 4,900  3 พ.ย. 2563 1/2564 ราคาต ่าสุด
2 3440700352547 นางบญุมา  ช่อชู วัสดุการเกษตร 4,500  3 พ.ย. 2563 2/2564 ราคาต ่าสุด
3 3400900680408 ร้านศรนพฟาร์ม วัสดุการเกษตร 600  3 พ.ย. 2563 3/2564 ราคาต ่าสุด
4 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 42,500  5 พ.ย. 2563 4/2564 ราคาต ่าสุด
5 5450500074221 ร้าน 108 ไอเดีย จา้งเหมาบริการ 4,410  13 พ.ย. 2563 5/2564 ราคาต ่าสุด
6 0453550000274 หจก. สุพรการยาง (2550) ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

รถยนต์หมายเลขทะเบยีน 81-1805 รอ
3,700  18 พ.ย. 2563 6/2564 ราคาต ่าสุด

7 3450500354066 ร้านปยิะภรณ์แอร์เซอร์วิส ซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
รถยนต์หมายเลขทะเบยีน ป 6853 รอ

2,750  18 พ.ย. 2563 7/2564 ราคาต ่าสุด

8 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 4,324  18 พ.ย. 2563 8/2564 ราคาต ่าสุด
9 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 17,704  18 พ.ย. 2563 9/2564 ราคาต ่าสุด

10 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 8,905  18 พ.ย. 2563 10/2564 ราคาต ่าสุด
11 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 17,959  23 พ.ย. 2563 11/2564 ราคาต ่าสุด
12 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 46,800  2 ธ.ค. 2563 12/2564 ราคาต ่าสุด
13 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 22,340  2 ธ.ค. 2563 13/2564 ราคาต ่าสุด
14 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 19,450  2 ธ.ค. 2563 14/2564 ราคาต ่าสุด
15 3250400121614 ร้าน ส. เจริญพาณิชย์ วัสดุก่อสร้าง 25,500  2 ธ.ค. 2563 15/2564 ราคาต ่าสุด
16 0455555000401 บริษทั โรงกลึงเจริญยนต์ จา้งเหมาบริการ 2,140  2 ธ.ค. 2563 16/2564 ราคาต ่าสุด
17 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 1,440  2 ธ.ค. 2563 17/2564 ราคาต ่าสุด
18 3450500346870 ร้านน ่าดื มหยดทพิย์ วัสดุงานบา้นงานครัว 2,100  2 ธ.ค. 2563 18/2564 ราคาต ่าสุด
19 3410900236184 ร้านสีดาไม้ยคูา วัสดุการเกษตร 4,900  2 ธ.ค. 2563 19/2564 ราคาต ่าสุด

20 3450500425150 นายอุทยั  อันทะไชย วัสดุการเกษตร 4,900  2 ธ.ค. 2563 20/2564 ราคาต ่าสุด

21 3450300006862 ร้าน พ ีโอ เซอวิส วัสดุคอมพวิเตอร์ 8,550  3 ธ.ค. 2563 21/2564 ราคาต ่าสุด

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่  1  เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุนเอกสารอ้างอิง



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่  1  เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุนเอกสารอ้างอิง

22 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 18,984  3 ธ.ค. 2563 22/2564 ราคาต ่าสุด
23 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5,445  3 ธ.ค. 2563 23/2564 ราคาต ่าสุด
24 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ ครุภณัฑ์การเกษตร 82,400  8 ธ.ค. 2563 24/2564 ราคาต ่าสุด
25 3459900161531 ร้านวีระศักด์ิไดนาโม    จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ 

        ขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบยีน  
          กข 384 รอ)

3,500  8 ธ.ค. 2563 25/2564 ราคาต ่าสุด

26 0453550000274 หจก. สุพรการยาง (2550)   จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ  
      ขนส่ง (รถยนต์หมายเลขทะเบยีน    

        ชล 5059 กทม)

1,300  8 ธ.ค. 2563 26/2564 ราคาต ่าสุด

27 0453550000274 หจก. สุพรการยาง (2550) จา้งซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง(รถขนยา้ยวัสดุการเกษตร)

2,970  8 ธ.ค. 2563 27/2564 ราคาต ่าสุด
28 3459900145900 นางพมิพน์ภสั  โล่หค่์า วัสดุการเกษตร 25,000  16 ธ.ค. 2563 28/2564 ราคาต ่าสุด
29 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 60,150  16 ธ.ค. 2563 29/2564 ราคาต ่าสุด
30 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 34,380   16 ธ.ค. 2563 30/2564 ราคาต ่าสุด
31 0133545000833 หจก. สิงหท์องเกษตรภณัฑ์ วัสดุการเกษตร 15,000  16 ธ.ค. 2563 31/2564 ราคาต ่าสุด
32 0455549000110 บ. น ่ามันไทยเพิ มพลู จ่ากัด วัสดุเชื อเพลิงและล่อลื น 19,784  18 ธ.ค. 2563 32/2564 ราคาต ่าสุด
33 3400900680408 ร้านศรนพฟาร์ม วัสดุการเกษตร 400   18 ธ.ค. 2563 34/2564 ราคาต ่าสุด
34 3400900680408 ร้านหา้งสิริมาค้าผ้า วัสดุส่านักงาน 4,800  18 ธ.ค. 2563 35/2564 ราคาต ่าสุด
35 3400900680408 นายศักด์ชัย  สมฤทธิ์ วัสดุการเกษตร 4,800   18 ธ.ค. 2563 36/2564 ราคาต ่าสุด
36 0107537002478 บ. เทเวศน์ประกันภยั จ่ากัด จา้งเหมาบริการ  เบี ยประกันภยัรถยนต์

(หมายเลขทะเบยีน บร 5058 รอ)
938  22 ธ.ค. 2563

37/2564
ราคาต ่าสุด

37 0107537002478 บ. เทเวศน์ประกันภยั จ่ากัด จา้งเหมาบริการ  เบี ยประกันภยัรถยนต์
(หมายเลขทะเบยีน นข 4881 รอ)

1,147  25 ธ.ค. 2563 38/2564 ราคาต ่าสุด



วันที่ เลขที่

รายละเอียดแนบทา้ยประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเปน็หนังสือ

ประจ าไตรมาสที่  1  เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าจืดร้อยเอ็ด

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/
เลขประจ าตัวประชาชน

ล าดับที่ ชือ่ผู้ประกอบการ รายการพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้าง
จ านวนเงินรวมที่

จัดซ้ือจัดจ้าง

เหตุผลสนับสนุนเอกสารอ้างอิง

38 0107537002478 บ. เทเวศน์ประกันภยั จ่ากัด จา้งเหมาบริการ  เบี ยประกันภยัรถยนต์
(หมายเลขทะเบยีน กบ 2756 รอ)

626  25 ธ.ค. 2563 39/2564 ราคาต ่าสุด

531,996                                                                                                       รวมทั้งสิน้


