
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,000.00                 4,000.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ 005/0232
ทะเบยีน 40-0080 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  4,000.00  บาท. ราคา  4,000.00  บาท. กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  สงิหาคม  2562

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 29,840.00 29,840.00 เฉพาะเจาะจง หจกเก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจกเก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.87 /2562
ราคาทีเ่สนอ  29,840.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  29,840.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  สงิหาคม  2562

3 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,270.00 5,270.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.88 /2562
ราคาทีเ่สนอ  5,270.00  บาท ราคา  5,270.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  สงิหาคม  2562

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 45,650.00               45,650.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.89 /2562
ราคาทีเ่สนอ  45,650.00   บาท ราคา  45,650.00   บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1   สงิหาคม  2562

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.90 /2562

ราคาทีเ่สนอ  10,000.00   บาท ราคา  10,000.00   บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1   สงิหาคม  2562
6 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 16,086.00               16,086.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.91/2562

ราคาทีเ่สนอ  16,086.00  บาท. ราคา  16,086.00  บาท. กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  สงิหาคม  2562

7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,300.00 3,300.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-113

ราคาทีเ่สนอ 3,300.00  บาท ราคา 3,300.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม  2562

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,733.00 1,733.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-114

ราคาทีเ่สนอ  1,733.00  บาท ราคา    1,733.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม  2562

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,000.00                 3,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-115

ราคาทีเ่สนอ  3,000.00  บาท ราคา  3,000.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม  2562

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,530.00 1,530.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที่I0862-116

ราคาทีเ่สนอ  1,530.00  บาท ราคา  1,530.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม  2562

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,148.00                 3,148.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-117

ราคาทีเ่สนอ  3,148.00 ราคา  3,148.00 กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  สงิหาคม  2563

12 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 5,362.00                 5,362.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.92/2562

ราคาทีเ่สนอ  5,362 .00  บาท ราคา  5,362 .00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 6 สงิหาคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  สงิหาคม    2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 30.....เดอืน…สงิหาคม.....พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 10,724.00               10,724.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.93/2562

ราคาทีเ่สนอ  10,724.00  บาท ราคา  10,724.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 6 สงิหาคม  2562

14 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,990.00 3,990.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ IV620807009

ราคาทีเ่สนอ  3,990.00  บาท ราคา  3,990.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  สงิหาคม  2562

15 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ IV620807010

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  สงิหาคม  2562

16 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,950.00 2,950.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ IV620807011

ราคาทีเ่สนอ 2,950.00  บาท ราคา 2,950.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  สงิหาคม  2562

17 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,880.00                 1,880.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ IV620807012

ราคาทีเ่สนอ 1,880.00  บาท ราคา 1,880.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  สงิหาคม  2562

18 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่29/13

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8 สงิหาคม  2562

19 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่29/14

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8 สงิหาคม  2562

20 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 13,375.00               13,375.00    เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.39/2562

ทะเบยีน  กง 7094  ปทมุธานี ราคาทีเ่สนอ  13,375.00 บาท ราคา  13,375.00 บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  สงิหาคม  2562

21 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,600.00                 3,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-1150

ราคาทีเ่สนอ  3,600.00  บาท ราคา  3,600.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  สงิหาคม  2562

22 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 1,350.00                 1,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-1151

ราคาทีเ่สนอ  1,350.00  บาท ราคา  1,350.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  สงิหาคม  2562

23 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 664.00                    664.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่I0862-1152

ราคาทีเ่สนอ    664.00  บาท ราคา    664.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  สงิหาคม  2562

24 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,689.98                 2,689.98      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์  จ ากดั บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์  จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่REP19-02353

ทะเบยีน  บล 4681 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,689.98  บาท ราคา  2,689.98  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  สงิหาคม  2562

25 จดัจ้างซอ่มแซมรุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.40/2562

ทะเบยีน  กง 3484 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  6,250.00  บาท ราคา  6,250.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  สงิหาคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  สงิหาคม    2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 30.....เดอืน…สงิหาคม.....พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

26 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 9,000.00                 9,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.95/2562

ราคาทีเ่สนอ  9,000.00  บาท ราคา  9,000.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  สงิหาคม  2562

27 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,700.00 5,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.96 /2562

ราคาทีเ่สนอ  5,700.00  บาท ราคา  5,700.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่16  สงิหาคม  2562

28 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 71,430.00               71,430.00    ประกวดราคา บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม สญัญาฯ เลขที ่ ศพก.บร.1/2562
ebidding งวด 4 ราคาทีเ่สนอ  71,430.00  บาท ราคา  71,430.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 12  มีนาคม  2562

29 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,950.00                 1,950.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ 20160341

ราคาทีเ่สนอ  1,950.00  บาท ราคา  1,950.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สงิหาคม  2562

30 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,300.00                 1,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ 20160346

ราคาทีเ่สนอ  1,300.00  บาท ราคา  1,300.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สงิหาคม  2562

31 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 600.00                    600.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ 15903723

ราคาทีเ่สนอ  600.00  บาท ราคา  600.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สงิหาคม  2562

32 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 11,685.00               11,685.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.97/2562

ราคาทีเ่สนอ  11,685.00  บาท ราคา  11,685.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่20  สงิหาคม  2562

33 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.98/2562

ราคาทีเ่สนอ  6,500.00  บาท ราคา  6,500.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่20  สงิหาคม  2562

34 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัและหลอ่ลืน่ 15,726.00               15,726.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.98 /2562

ราคาทีเ่สนอ  15,726.00  บาท ราคา  15,726.00  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่23  สงิหาคม  2562

35 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 4,750.80                 4,750.80      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดเุหมาะสม ใบสง่ของเลขที ่ 009/0434

ราคาทีเ่สนอ  4,750.80  บาท ราคา  4,750.80  บาท กบัราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 27  สงิหาคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  สงิหาคม    2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 30.....เดอืน…สงิหาคม.....พ.ศ.......2562........
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