
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 12 
รายการ 42,874.90        42,874.90       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด  ราคาท่ีF6:G24เสนอ 
42,874.90 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด  ราคา 42,874.90 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

125/2562 วันท่ี 5  
มีนาคม 2562

2
วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ

1,125.00          1,125.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 1,125.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา  
1,125.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

126/2562 วันท่ี 5  
มีนาคม 2562

3
วัสดุวิทยาศาสตร์  2 รายการ

50,290.00        50,290.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 50.290.00 บาท

บริษัท เอส เอ (เชียงใหม่) จ ากัด 
ราคา  50.290.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

127/2562 วันท่ี 7 
มีนาคม 2562

4
วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 11 
รายการ 11,580.00 11,580.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 11,580.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา 
11,580.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

128/2562 วันท่ี 7 
มีนาคม 2562

5
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
น้ ามันหล่อล่ืน 1,520.00          1,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 1,520.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา  
1,520.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

129/2562 วันท่ี 7 
มีนาคม 2562

6
วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ

48,080.00        48,080.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
48,080.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  48,080.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

130/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

7
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ

17,860.00        17,860.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
17,860.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  17,860.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

131/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

8
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

30,720.00        30,720.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
30,720.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  30,720.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

132/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

9
วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ

49,620.00        49,620.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
49,620.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  49,620.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

133/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

10
วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ

26,490.00        26,490.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
26,490.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา 26,490.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

134/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

11
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ

10,340.00        10,340.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
10,340.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา 10,340.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

135/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

12
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ

9,000.00          9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
9,000.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา 9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

136/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

13
วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ

9,000.00          9,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
9,000.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

137/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

14
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ 2,850.00          2,850.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
2,850.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา 2,850.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

138/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

15
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๓ 
รายการ 2,700.00          2,700.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 
ราคาท่ีเสนอ 2,700.00 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคา
  2,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

139/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

16
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 
รายการ 4,600.00          4,600.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 

ราคาท่ีเสนอ 4,600.00 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคา
  4,600.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

140/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

17
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ 1,500.00          1,500.00         วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 

ราคาท่ีเสนอ 1,500.000 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคา
  1,500.000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

141/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

18
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

500.00             500.00            วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 
ราคาท่ีเสนอ 500.00 บาท

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ราคา
  500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

142/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

19
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

2,680.00          2,680.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 
2,680.00 บาท

บริษัท โอเวอรออล คอร์เปอเรช่ัน
 จ ากัด ราคา  2,680.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

143/2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562

20
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

144/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

21
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

145/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

22
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

146/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

23
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

147/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

24
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

148/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

25
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

149/2562 วันท่ี 11 
มีนาคม 2562

26
จ้างท าป้ายไวนิลตราสัญลักษณ์
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ขนาด
 47.8 ซม.x 31.6 ซม.)

150.00             150.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
150.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคา   150.00
 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

151/2562 วันท่ี 22 
มีนาคม 2562

27
วัสดุส านักงาน 2 รายการ

1,520.00          1,520.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 1,520.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา  
1,520.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

152/2562 วันท่ี 27 
มีนาคม 2562

28
วัสดุไฟฟ้า จ านวน 2 รายการ

1,175.00          1,175.00         วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 1,175.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคา 
1,175.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

153/2562 วันท่ี 27 
มีนาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

29
วัสดุก่อสร้าง 1 รายการ

350.00             350.00            วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 350.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคา  
350.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

 154/2562 วันท่ี 28 
มีนาคม 2562

30
จ้างเหมางานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า

15,000.00        15,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
นายทศพล กระจ่างยุทธ ราคาท่ี
เสนอ 15,000 บาท

นายทศพล กระจ่างยุทธ ราคา  
15,000 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

155/2562 วันท่ี 28  
มีนาคม 2562

31
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

156/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

32
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

157/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

33
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายก๋องค า  ยานะ ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายก๋องค า  ยานะ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

158/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

34
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

159/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

35
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

160/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

36
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น้ าฯ 1,000.00          1,000.00         วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ี
เสนอ 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

161/2562 วันท่ี 29  
มีนาคม 2562

37
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 2 รายการ 27,857.70        27,857.70       วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ี
เสนอ 27,857.70 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
27,857.70 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 29 มีนาคม 2562


