
จ านวนเงิน รายช่ือผู้ เสนอราคา วนั เดือน ปี

ที่ซือ้หรือจ้าง และได้รับการคดัเลือก ที่ประกาศ

1 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,649.04              เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั 2  มีนาคม  2563

ทะเบียน บล บร 7916 บรีุรัมย์

2 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 1,310.00              เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ 16     มีนาคม  2563
บล 4681 บรีุรัมย์

3 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,750.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประทานการชา่ง 16  มีนาคม  2563

ทะเบียน ก-1830 บรีุรัมย์

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00              เฉพาะเจาะจง วิชยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 16     มีนาคม  2563

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00              เฉพาะเจาะจง วิชยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 16  มีนาคม  2563

6 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00              เฉพาะเจาะจง วิชยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 16    มีนาคม  2563

7 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประทานการชา่ง  16  มีนาคม  2563

ทะเบียน บ 0382 บรีุรัมย์

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,860.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

9 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,930.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,865.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,460.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

12 จดัซือ้วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1,920.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

13 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,471.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,640.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,631.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

16 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,410.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 16  มีนาคม  2563

17 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1,750.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์เคร่ืองเย็น -แอร์ 17  มีนาคม  2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-003-00177-00

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 30,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 17  มีนาคม  2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,130.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 17  มีนาคม  2563

20 วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 22,180.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีทีที 17  มีนาคม  2563

21 วสัดวุิทยาศาสตร์และการแพทย์ 9,200.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 17  มีนาคม  2563

22 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 68,254.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชัน่ 17  มีนาคม  2563

23 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 41,700.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชัน่ 17  มีนาคม  2563

24 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 7,650.50              เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง 17 มีนาคม  2563

ทะเบียน กง 3484 บรีุรัมย์

25 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 13,580.00            เฉพาะเจาะจง ร้ารร้อยปอนด์อะควาเทค 17  มีนาคม  2563

26 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้ารร้อยปอนด์อะควาเทค 17  มีนาคม  2563

27 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,960.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 17  มีนาคม  2563

28 จดัซือ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 37,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ธงชยั โอเอ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 17  มีนาคม  2563

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม   2563

ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -31 .....เดือน…มีนาคม.....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ โครงการที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วิธีซือ้หรือจ้าง



จ านวนเงิน รายช่ือผู้ เสนอราคา วนั เดือน ปี

ที่ซือ้หรือจ้าง และได้รับการคดัเลือก ที่ประกาศ

29 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 13,926.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีทีที 18  มีนาคม  2563

30 จดัจ้างซอ่มระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก 155,942.00          เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์  กองรัมย์ 18 มีนาคม  2563

หมายเลขสิ่งก่อสร้าง 22-16-0082

32 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 117,381.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 23  มีนาคม  2563

33 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 140,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 23  มีนาคม  2563

34 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 6,780.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 23  มีนาคม  2563

35 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 24,199.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 23  มีนาคม  2563

36 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 35,200.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 23  มีนาคม  2563

37 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 30,225.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 23  มีนาคม  2563

38 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 36,400.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 23  มีนาคม  2563

39 จดัซือ้วสัดวุิทยาและการแพทย์ 11,350.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 23  มีนาคม  2563

40 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 35,952.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง 23  มีนาคม  2563

ทะเบียน 40 -0080  บรีุรัมย์

41 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 7,530.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย 23  มีนาคม  2563

42 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,200.00              เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 23  มีนาคม  2563

43 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,800.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 26  มีนาคม  2563

44 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,050.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 26  มีนาคม  2563

45 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 26  มีนาคม  2563

46 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 26  มีนาคม  2563

47 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,880.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วิส 26  มีนาคม  2563

48 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลิงและหลอ่ลื่น 12,726.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีทีที 26  มีนาคม  2563

49 จดัจ้าง งานท าความสะอาด 42,000.00            เฉพาะเจาะจง นางช้อย  อดลุรัมย์ 25  มีนาคม  2563

50 จดัจ้าง งานรักษาความปลอดภยั 44,400.00            เฉพาะเจาะจง นายเสนย  พรรัมย์ 25  มีนาคม  2563

51 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 42,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสนิท  โอรสรัมย์ 25  มีนาคม  2563

52 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 40,800.00            เฉพาะเจาะจง นายล ายวน  ปะโนรัมย์ 25  มีนาคม  2563
53 จดัจ้าง งานขบัรถยนต์ 48,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสรเชษฐ  คณุวงค์ 25  มีนาคม  2563
54 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 39,000.00            เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  ป่ินศิริ 25  มีนาคม  2563
55 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 39,000.00            เฉพาะเจาะจง นายอนภุาพ  ชา่งเหล็ก 25  มีนาคม  2563
56 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 39,000.00            เฉพาะเจาะจง นายหนแูดง  สริุฉาย 25  มีนาคม  2563

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง ในรอบเดือน  มีนาคม   2563

ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -31 .....เดือน…มีนาคม.....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ โครงการที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วิธีซือ้หรือจ้าง


