
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 105,985.00             105,985.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.14/2563
ราคาทีเ่สนอ 105,985.00  บาท ราคา 105,985.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  ธันวาคม  2562

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,200.00                 4,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 5600585

ราคาทีเ่สนอ  4,200.00  บาท ราคา  4,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  ธันวาคม  2562

3 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4,930.00                 4,930.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 5600588

ราคาทีเ่สนอ 4,930.00  บาท ราคา 4,930.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  ธันวาคม  2562

4 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 30,210.00               30,210.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์พีททีี หจก.บรีุรัมย์พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.16/2563

ราคาทีเ่สนอ  30,210.00  บาท ราคา  30,210.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่9  ธันวาคม  2562

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,500.00                 4,500.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั  รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั  รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 27/23

ราคาทีเ่สนอ  4,500.00  บาท ราคา  4,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  ธันวาคม  2562

6 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 1,850.00                 1,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 351/17541

หมายเลขทะเบยีน กง 7094  ปทมุธานี ราคาทีเ่สนอ  1,850.00  บาท ราคา  1,850.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

7 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,150.00                 2,150.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 351/17544

หมายเลขทะเบยีน  กง 3484  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,150.00  บาท ราคา  2,150.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,400.00                 2,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1314

ราคาทีเ่สนอ  2,400.00  บาท ราคา  2,400.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562
9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,480.00                 2,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1315

ราคาทีเ่สนอ  2,480.00  บาท ราคา    2,480.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,705.00                 2,705.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1316

ราคาทีเ่สนอ  2,705.00  บาท ราคา  2,705.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,560.00                 1,560.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1317

ราคาทีเ่สนอ  1,560.00  บาท ราคา  1,560.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,800.00                 4,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1318

ราคาทีเ่สนอ  4,800.00  บาท ราคา  4,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

13 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,650.00                 2,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1319

ราคาทีเ่สนอ  2,650.00  บาท ราคา  2,650.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน ธันวาคม   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.........1 - 31.....เดอืน…ธันวาคม......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,730.00                 2,730.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่2T/  30

ราคาทีเ่สนอ  2,730.00  บาท ราคา  2,730.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,365.00                 2,365.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ INV621217001

ราคาทีเ่สนอ  2,365.00  บาท ราคา  2,365.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

16 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,689.98                 2,689.98      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่REP19-03663

หมายเลขทะเบยีน บล 4681  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,689.98  บาท ราคา  2,689.98  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

17 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 39,220.00               39,220.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.17/2563

ราคาทีเ่สนอ  39,220.00  บาท ราคา  39,220.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่17  ธันวาคม  2562

18 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,600.00                 5,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาแทค ร้านร้อยปอนด์อะควาแทค คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.18/2563

ราคาทีเ่สนอ  5,600.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  5,600.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่17  ธันวาคม  2562

19 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 5,700.00                 5,700.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.14/2563

หมายเลขทะเบยีน กง 3484  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  5,700.00  บาท ราคา  5,700.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

20 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,944.00                 4,944.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I1262-1320

ราคาทีเ่สนอ  4,944.00  บาท ราคา  4,944.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  ธันวาคม  2562

21 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 0006/0286

หมายเลขครุภณัฑ์  03-055-00270-00 ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  ธันวาคม  2562

22 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,700.00                 2,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV621219002

ราคาทีเ่สนอ  2,700.00  บาท ราคา  2,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่19  ธันวาคม  2562

23 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV621219004

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่19  ธันวาคม  2562

24 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 1,600.00                 1,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ IV621219005

หมายเลขครุภณัฑ์ 60-017-10003004002- 324001-001 ราคาทีเ่สนอ  1,600.00  บาท ราคา  1,600.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่19  ธันวาคม  2562

25 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 1,680.00                 1,680.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ IV621219006

หมายเลขครุภณัฑ์ 01-031-05622-00 ราคาทีเ่สนอ  1,680.00  บาท ราคา  1,680.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่19  ธันวาคม  2562

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน ธันวาคม   2562

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 31.....เดอืน…ธันวาคม......พ.ศ.......2562........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป




