
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,600.00                 3,600.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1098
หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-01304-00 ราคาทีเ่สนอ  3,600.00  บาท ราคา 3,600.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2563

2 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 006/0298

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-002-00123-00 ราคาทีเ่สนอ  3,500.00  บาท ราคา  3,500.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2563

3 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 1,200.00                 1,200.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 006/0299

ราคาทีเ่สนอ  1,200.00  บาท ราคา  1,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2563

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 8,520.00                 8,520.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.27/2563

ราคาทีเ่สนอ 8,520.00  บาท ราคา 8,520.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่4  กมุภาพนัธ์  2563

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 5,850.00                 5,850.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.28/2563

ราคาทีเ่สนอ  5,850.00 บาท ราคา  5,850.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่4  กมุภาพนัธ์  2563

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,740.00                 9,740.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.29/2563

ราคาทีเ่สนอ  9,740.00  บาท ราคา  9,740.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่4  กมุภาพนัธ์  2563

7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,470.00                 3,470.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0263-363

ราคาทีเ่สนอ 3,470.00  บาท ราคา 3,470.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่6  กมุภาพนัธ์  2563

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,380.00                 4,380.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0263-364

ราคาทีเ่สนอ  4,380.00 บาท ราคา  4,380.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่6  กมุภาพนัธ์  2563
9 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,300.00                 4,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0263-365

ราคาทีเ่สนอ  4,300.00 บาท ราคา  4,300.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่6  กมุภาพนัธ์  2563

10 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,650.00                 2,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0263-366

ราคาทีเ่สนอ  2,650.00  บาท ราคา  2,650.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่6  กมุภาพนัธ์  2563

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,875.00                 2,875.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0263-367

ราคาทีเ่สนอ  2,875.00  บาท ราคา  2,875.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่6  กมุภาพนัธ์  2563

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,965.00                 1,965.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั หบริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 1T/10

ราคาทีเ่สนอ  1,965.00  บาท ราคา  1,965.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 6  กมุภาพนัธ์  2563

13 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,050.00                 4,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV630206005

ราคาทีเ่สนอ  4,050.00  บาท ราคา  4,050.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7 กมุภาพนัธ์  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   กมุภาพนัธ์    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่........1 - 29.....เดอืน…กมุภาพนัธ์......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV630206006

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7 กมุภาพนัธ์  2563

15 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 6,000.00                 6,000.00      เฉพาะเจาะจง อูห่นองโพรงการชา่ง อูห่นองโพรงการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.16/2563

ทะเบยีน กง 3484 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  6,000.00  บาท ราคา  6,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่4  กมุภาพนัธ์  2563

16 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 15,846.00               15,846.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.30/2563

ราคาทีเ่สนอ  15,816.00  บาท ราคา  15,816.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 6,915.00                 6,915.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.31/2563

ราคาทีเ่สนอ  6,915.00  บาท ราคา  6,915.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 14,950.00               14,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.32/2563

ราคาทีเ่สนอ  14,950.00  บาท ราคา  14,950.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 34,015.00               34,015.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.33/2563

ราคาทีเ่สนอ  34,015.00  บาท ราคา  34,015.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

20 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 136,854.00             136,854.00  เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.34/2563

ราคาทีเ่สนอ  136,854.00  บาท ราคา  136,854.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

21 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 39,000.00               39,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.35/2563

ราคาทีเ่สนอ  39,000.00  บาท ราคา  39,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่7  กมุภาพนัธ์  2563

22 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1101

หมายเลขครุภณัฑ์ 02-009-00036-00 ราคาทีเ่สนอ  3,500.00  บาท ราคา  3,500.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

23 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,630.00                 4,630.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย หจก. เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1472

ราคาทีเ่สนอ  4,630.00  บาท ราคา  4,630.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

24 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 2,165.00                 2,165.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1473

ราคาทีเ่สนอ  2,165.00  บาท ราคา  2,165.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

25 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,450.00                 3,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1474
ราคาทีเ่สนอ  3,450.00  บาท ราคา  3,450.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

26 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,270.00                 2,270.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1475

ราคาทีเ่สนอ  2,270.00  บาท ราคา  2,270.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   กมุภาพนัธ์   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…กมุภาพนัธ์......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

27 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,235.00                 2,235.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1476

ราคาทีเ่สนอ  2,235.00  บาท ราคา 2,235.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

28 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,920.00                 4,920.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1477

ราคาทีเ่สนอ  4,920.00  บาท ราคา  4,920.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

29 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,700.00                 2,700.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1478

ราคาทีเ่สนอ  2,700.00  บาท ราคา  2,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

30 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,710.00                 1,710.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0263-1479

ราคาทีเ่สนอ  1,710.00  บาท ราคา  1,710.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

31 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,420.00                 3,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย ใบสง่ของเลขที ่I0263-1481

ราคาทีเ่สนอ  3,420.00  บาท ราคา  3,420.00  บาท ลงวนัที ่ 18  กมุภาพนัธ์  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   กมุภาพนัธ์   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.........1 - 29.....เดอืน…กมุภาพนัธ์......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


