
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ
466.00          466.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ีเสนอ 
466.00 บาท

หจก.ฉลองคอนอิฐโชว์ ราคาท่ี
เสนอ 466.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

172/2562 วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2562

2
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ

2,700.00       2,700.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ีเสนอ 
2,700.00 บาท

หจก.พะเยาน าไพศาล ราคาท่ี
เสนอ 2,700.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

173/2562 วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2562

3
วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ

3,800.00       3,800.00       วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ีเสนอ
 3,800.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 3,800.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

174/2562 วันท่ี 2 
พฤษภาคม 2562

4
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ

14,232.00     14,232.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ 
14,232.00 บาท

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ
 14,232.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

175/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

5
จ้างเหมาท าป้ายไวนิล จ านวน 1 
ป้าย 490.00          490.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
490.00 บาท

ร้านไออุ่น ดีไซน์ ราคาท่ีเสนอ 
490.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

176/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

6
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

177/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

7
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

178/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

8
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  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

179/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

9
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

180/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

10
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

181/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

11
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

182/2562 วันท่ี 3 
พฤษภาคม 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 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 พฤษภำคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

12
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน ๑ 
รายการ 9,000.00       9,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท จิตปราณีเคหะภัณฑ์ ราคาท่ี
เสนอ 9,000.00 บาท

บริษัท จิตปราณีเคหะภัณฑ์ ราคา
ท่ีเสนอ 9,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

186/2562 วันท่ี 13 
พฤษภาคม 2562

13
วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 
รายการ 3,129.75       3,129.75       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด
 ราคาท่ีเสนอ 3,129.75 บาท

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 3,129.75 
บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

187/2562 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2562

14
วัสดุส านักงาน จ านวน ๑ รายการ

26,320.00     26,320.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ีเสนอ
 26,320.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 26,320.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

188/2562 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2562

15
วัสดุไฟฟ้า จ านวน 3 รายการ

954.00          954.00          วิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ีเสนอ
 954.00 บาท

หจก.พะเยาเคร่ืองเขียน ราคาท่ี
เสนอ 954.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

189/2562 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2562

16
ซ่อมจอประมวลผล เคร่ือง HPLC 
จ านวน 1 งาน 3,990.00       3,990.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โกลด์พีซี จ ากัด ราคาท่ีเสนอ
 3,990.00 บาท

บริษัท โกลด์พีซี จ ากัด ราคาท่ี
เสนอ 3,990.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

190/2562 วันท่ี 17 
พฤษภาคม 2562

17
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง จ านวน
 ๒ รายการ 4,400.00       4,400.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านศรีนวลการยาง ราคาท่ีเสนอ 
4,400.00 บาท

ร้านศรีนวลการยาง ราคาท่ีเสนอ 
4,400.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

191/2562 วันท่ี 23 
พฤษภาคม 2562

18
วัสดุการเกษตร จ านวน ๕ รายการ

15,000.00     15,000.00     
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคาท่ีเสนอ 
15,000.00 บาท

นายอนันต์ ชอบจิตร ราคา  
15,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

193/2562 วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562

19
วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ

2,000.00       2,000.00       
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคาท่ีเสนอ 2,000.00 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 
จ ากัด ราคา 2,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

194/2562 วันท่ี 24 
พฤษภาคม 2562

20
จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบและ
รับรองคุณภาพสินค้าประมง

37,500.00     37,500.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ราคาท่ี
เสนอ 37,500.00 บาท

นางสาวนลพรรณ วงศ์ถา ราคา  
37,500.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

195/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

21
จ้างเหมางานท าความสะอาด
อาคารและห้องปฏิบัติการ อาคาร
เพาะเลี ยงและบ้านพักรับรอง

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคาท่ีเสนอ
 30,000.00 บาท

นางศรีวรรณ  ทองสิงห์ ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

196/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

22
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และงานรับส่งตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่างสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคาท่ีเสนอ
 30,000.00 บาท

นายสมศักด์ิ  วงศ์ไชยา ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

197/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

23
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และงานรับส่งตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่างสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

นายแอต เมืองช่ืน ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

นายแอต เมืองช่ืน ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

198/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

24
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และงานรับส่งตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่างสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเรณู  เพียรงาน ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

นายเรณู  เพียรงาน ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

199/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

25
จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย
และงานรับส่งตัวอย่างและเตรียม
ตัวอย่างสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง

นายค าหมาย ฐานพานิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นายค าหมาย ฐานพานิชย์ ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

200/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

26
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์ ราคาท่ีเสนอ
 30,000.00 บาท

นายภานุวัฒน์ ทองสิงห์ ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

201/2562 วันท่ี31 
พฤษภาคม 2562

27
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นายไกรฤกษ์  ยังกองแก้ว ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

202/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

28
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกมล  นวลนาค ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

นายกมล  นวลนาค ราคา 
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

203/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

29
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

นายเอส  จันทร์วงศ์ ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

204/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

30
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
น.ส.ขวัญฤดี ชัยรัตน์ ราคาท่ีเสนอ 
30,000.00 บาท

น.ส.ขวัญฤดี ชัยรัตน์ ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

205/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนำประมงน้ ำจืดเขต ๑ (พะเยำ)

31
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคาท่ีเสนอ
 30,000.00 บาท

นายนนทสิทธ์ิ  ศักด์ิสร ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

206/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

32
จ้างเหมาผลิตพันธ์ุสัตว์น  า

30,000.00     30,000.00     วิธีเฉพาะเจาะจง
นายทศพล กระจ่างยุทธ ราคาท่ี
เสนอ 30,000.00 บาท

นายทศพล กระจ่างยุทธ ราคา  
30,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

207/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

33
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายอินสม  วิเศษณ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

210/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

34
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายกมล  สุตะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

211/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

35
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  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

212/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

36
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

นายชัยวัฒน์ ดวงธิดา ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

213/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

37
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคาท่ีเสนอ 
1,000.00 บาท

ประสิทธ์ิ อินทะวงศ์ ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

214/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

38
จ้างเหมางานเก็บรวบรวมข้อมูลผล
การจับสัตว์น  าฯ 1,000.00       1,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคาท่ีเสนอ
 1,000.00 บาท

นายสิงห์ค า  วันตานาม ราคา 
1,000.00 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

215/2562 วันท่ี 31 
พฤษภาคม 2562

39
วัสดุน  ามันเชื อเพลิงและหล่อล่ืน 
จ านวน 2 รายการ 36,952.30     36,952.30     วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคาท่ีเสนอ 
36,952.30 บาท

หจก.วันสิริ เซอร์วิส ราคา 
36,952.30 บาท

1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง                
2. เสนอราคาไม่เกินวงเงินงบประมาณ 3.
เสนอราคาต่ าสุด

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562


