
จ านวนเงิน รายช่ือผู้ เสนอราคา วนั เดอืน ปี

ทีซื่อ้หรือจ้าง และได้รับการคดัเลอืก ทีป่ระกาศ

1 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3,800.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์เคร่ืองเย็น -แอร์ 1  กนัยายน 2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-003-00177-00

2 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ส านกังาน 1,850.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์เคร่ืองเย็น -แอร์ 1  กนัยายน  2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 63-017-1003001007-324001-001

3 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 15,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ 1  กนัยายน  2564

ทะเบยีน กง 7094 ปทมุธานี

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 10,070.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 1  กนัยายน  2564

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 17,800.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ 1 กนัยายน  2564

6 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 4,485.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 1  กนัยายน  2564

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,695.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 1  กนัยายน  2564

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,290.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 1  กนัยายน  2564

9 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,520.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 1  กนัยายน  2564

หมายเลขครุภณัฑ์  09-006-00890-00

10 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์การเกษตร 19,688.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง 3  กนัยายน  2564

หมายเลขทะเบยีน กง 7094 ปทมุธานี

11 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์การเกษตร 16,478.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง 3  กนัยายน  2564

ทะเบยีน ตค - 66  บรีุรัมย์

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,500.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 6 กนัยายน  2564

13 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,550.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 6  กนัยายน  2564

14 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,375.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 6  กนัยายน  2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-006-01121-00

15 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,375.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 6  กนัยายน  2564

16 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,390.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 6  กนัยายน  2564

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,150.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 6 กนัยายน  2564

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,000.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 6 กนัยายน  2564

19 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 11,350.00            เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี 7  กนัยายน  2564

20 จดัซือ้สสัดกุารเกษตร 22,900.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 7  กนัยายน  2564

21 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 17,500.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 10  กนัยายน  2564

22 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 15,132.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 10  กนัยายน  2564

23 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 20,030.00            เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั 10  กนัยายน  2564

24 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,490.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 15  กนัยายน  2564

25 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 1,225.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 15  กนัยายน  2564

26 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,700.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 15  กนัยายน  2564

27 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,360.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั 15  กนัยายน  2564

28 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขสง่ 4,550.00              เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง 17  กนัยายน  2564

ทะเบยีน ก-1830 บรีุรัมย์

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   กนัยายน   2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่....1 - 30 .....เดอืน…กนัยายน....พ.ศ.......2564........

ที่ โครงการทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วธีิซือ้หรือจ้าง



จ านวนเงิน รายช่ือผู้ เสนอราคา วนั เดอืน ปี

ทีซื่อ้หรือจ้าง และได้รับการคดัเลอืก ทีป่ระกาศ

29 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 3,645.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 20  กนัยายน  2564

30 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,950.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 20  กนัยายน  2564

31 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 3,245.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 20  กนัยายน  2564

32 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 20  กนัยายน  2564

33 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 3,990.00              เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ 20 กนัยายน  2564

34 จดัจ้างล้างแอร์  จ านวน 8 เคร่ือง 5,500.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์เคร่ืองเย็น- แอร์ 21  กนัยายน  2564

35 จดัจ้างซอ่มเปลีย่นแผงแอร์  จ านวน 2 เคร่ือง 9,000.00              เฉพาะเจาะจง ร้านธานินทร์เคร่ืองเย็น- แอร์ 21  กนัยายน  2564

36 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์ 5,620.00              เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ 21  กนัยายน  2564

37 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 32,300.00            เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ 21 กนัยายน  2564

38 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,400.00            เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์พีททีี 21  กนัยายน  2564

39 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,970.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 21  กนัยายน  2564

40 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,685.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 21  กนัยายน  2564

41 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 2,030.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 21  กนัยายน  2564

42 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,232.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 21 กนัยายน  2564

43 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,900.00              เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ 23  กนัยายน  2564

44 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,424.00              เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง 23  กนัยายน  2564

45 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,210.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั 23  กนัยายน  2564

46 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00              เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 23  กนัยายน  2564

47 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00              เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 23  กนัยายน  2564

48 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00              เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา 23  กนัยายน  2564

49 จดัจ้างซอ่มเคร่ืองตดัหญ้างานบ้านงานครัว 3,450.00              เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย  จ ากดั 23  กนัยายน  2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-006-01122-00

50 จดัจ้างงานท าความสะอาด 42,000.00            เฉพาะเจาะจง นางช้อย  อดลุรัมย์ 27  กนัยายน  2564

51 จดัจ้างงานรักษาความปลอดภยั 44,400.00            เฉพาะเจาะจง นายเสนย  พรรัมย์ 27  กนัยายน  2564

52 จดัจ้างงานบนัทกึข้อมลู 42,000.00            เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  บวัภิบาล 27  กนัยายน  2564

53 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 42,000.00            เฉพาะเจาะจง นายล ายวน  ปะโนรัมย์ 27  กนัยายน  2564

54 จดัจ้างงานขบัรถยนต์ 48,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสรเชษฐ์  คณุวงศ์ 27  กนัยายน  2564

55 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00            เฉพาะเจาะจง นายสนิท  โอรสรัมย์ 27  กนัยายน  2564

56 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00            เฉพาะเจาะจง นายนิรุศ  หม่ืนยศ 27  กนัยายน  2564

สรุปประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   กนัยายน   2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่....1 - 30 .....เดอืน…กนัยายน....พ.ศ.......2564........

ที่ โครงการทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วธีิซือ้หรือจ้าง


