
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 29/23
ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 30/1

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

3 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,300.00                 3,300.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 30/2

ราคาทีเ่สนอ  3,300.00  บาท ราคา  3,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

4 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,450.00                 1,450.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 5600554

ราคาทีเ่สนอ 1,450.00  บาท ราคา 1,450.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

5 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4,200.00                 4,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 25901883

ราคาทีเ่สนอ  4,200.00  บาท ราคา  4,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

6 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,170.00                 2,170.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 006/0271

ทะเบยีน 40-0080 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,170.00  บาท ราคา  2,170.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562
7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 204,545.00             204,545.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.05/2563

ราคาทีเ่สนอ  204,545.00  บาท ราคา  204,545.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

8 จดัซือ้วสัดกุารกษตร 103,575.00             103,575.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.06/2563

ราคาทีเ่สนอ  103,575.00  บาท ราคา  103,575.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 10,000.00               10,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.07/2563

ราคาทีเ่สนอ  10,000.00  บาท ราคา  10,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 32,500.00               32,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.08/2563

ราคาทีเ่สนอ  32,500.00  บาท ราคา  32,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

11 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 26,322.00               26,322.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.09/2563

ทะเบยีน ก.1830 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  26,322.00  บาท ราคา  26,322.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  พฤศจิกายน  2562

12 จดั:ซือ้วสัดกุารเกษตร 3,150.00                 3,150.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1077

ราคาทีเ่สนอ  3,150.00  บาท ราคา  3,150.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2562
13 จดัจ้างซอ่มแซมครุภรัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 31,137.00               31,137.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.10/2563

ทะเบยีน  กง7094  ปทมุธานี ราคาทีเ่สนอ  31,137.00  บาท ราคา 31,137.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน พฤศจิกายน   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…พฤศจิกายน......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 8,500.00                 8,500.00      เฉพาะเจาะจง ธานินทร์เคร่ืองเย็น - แอร์ ธานินทร์เคร่ืองเย็น - แอร์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.11/2563

หมยเลขครุภณัฑ์  09-003-00177-00 ราคาทีเ่สนอ  8,500.00  บาท ราคา  8,500.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2562

15 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 15,786.00               15,786.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.09/2562

ราคาทีเ่สนอ  15,786.00  บาท ราคา  15,786.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2562

16 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 14,990.00               14,990.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.10/2563

ราคาทีเ่สนอ 14,990.00  บาท ราคา 14,990.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  พฤศจิกายน  2562

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,915.00                 2,915.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-743

ราคาทีเ่สนอ  2,915.00  บาท ราคา  2,915.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

18 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,370.00                 2,370.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-744

ราคาทีเ่สนอ  2,370.00  บาท ราคา  2,370.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

19 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,550.00                 4,550.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-745

ราคาทีเ่สนอ  4,550.00  บาท ราคา  4,550.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

20 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,235.00                 3,235.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-746

ราคาทีเ่สนอ  3,235.00  บาท ราคา  3,235.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

21 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,210.00                 4,210.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-747

ราคาทีเ่สนอ  4,210.00  บาท ราคา  4,210.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

22 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,700.00                 3,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย หจก. เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-748

ราคาทีเ่สนอ  3,700.00  บาท ราคา  3,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  พฤศจิกายน  2562

23 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 26,000.00               26,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.12/63

ทะเบยีน  กง 3484  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  26,000.00  บาท ราคา  26,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  พฤศจิกายน  2562

24 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,800.00                 1,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท มารีน ลดีเดอร์ จ ากดั บริษัท มารีน ลดีเดอร์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV6211117

ราคาทีเ่สนอ  1,800.00  บาท ราคา  1,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

25 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,720.00                 3,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทศรีไฮทง จ ากดั บริษัทศรีไฮทง จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 22

ราคาทีเ่สนอ  3,720.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  3,720.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562
26 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 2,000.00                 2,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1083

หมายเลขครุภณัฑ์  02-009-00036-00 ราคาทีเ่สนอ  2,000.00  บาท ราคา  2,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน พฤศจิกายน   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…พฤศจิกายน......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

27 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 22,300.00               22,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.12/2563

ราคาทีเ่สนอ  22,300.00  บาท ราคา  22,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

28 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,300.00                 9,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.13/2563

ราคาทีเ่สนอ  9,300.00  บาท ราคา  9,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

29 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 7,404.40                 7,404.40      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.13/2563

ทะเบยีน  40-0080  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  7,404.40  บาท ราคา  7,404.40  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

30 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 7,800.00                 7,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.14/2563

ราคาทีเ่สนอ  7,800.00  บาท ราคา  7,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤศจิกายน  2562

31 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 4,710.00                 4,710.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เอกสารซีพี หจก.เอกสารซีพี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 062/3079

ราคาทีเ่สนอ  4,710.00  บาท ราคา  4,710.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  พฤศจิกายน  2562

32 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,350.00                 1,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่  IV62112003

ราคาทีเ่สนอ  1,350.00  บาท ราคา  1,350.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

33 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV621121004

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

34 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,300.00                 1,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV621121005

ราคาทีเ่สนอ  1,300.00  บาท ราคา  1,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

35 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 4,350.00                 4,350.00      เฉพาะเจาะจง ธานินทร์เคร่ืองเย็น - แอร์ ธานินทร์เคร่ืองเย็น - แอร์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 18/0874

หมายเลขครุภณัฑ์ 01-103-00531 ราคาทีเ่สนอ  4,350.00  บาท ราคา  4,350.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21 พฤศจิกายน  2562

36 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,390.00                 3,390.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-1430

ราคาทีเ่สนอ  3,390.00  บาท ราคา  3,390.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

37 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,440.00                 4,440.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-1431

ราคาทีเ่สนอ  4,440.00  บาท ราคา  4,440.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

38 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,155.00                 2,155.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-1432

ราคาทีเ่สนอ  2,155.00  บาท ราคา  2,155.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562
39 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,660.00                 3,660.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-1433

ราคาทีเ่สนอ  3,660.00  บาท ราคา  3,660.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน พฤศจิกายน   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…พฤศจิกายน......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

40 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,304.00                 3,304.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1162-1434

ราคาทีเ่สนอ  3,304.00  บาท ราคา  3,304.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  พฤศจิกายน  2562

41 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,897.00                 3,897.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I1162-1801

ราคาทีเ่สนอ  3,897.00  บาท ราคา  3,897.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน พฤศจิกายน   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…พฤศจิกายน......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป




