
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,649.04                 4,649.04      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่REP20-00602

ทะเบยีน  บร 7916  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  4,649.04  บาท ราคา  4,649.04  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มีนาคม พ.ศ. 2563

2 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,860.00                 3,860.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363-1027

ราคาทีเ่สนอ  3,860.00  บาท ราคา  3,860.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม   2563

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,930.00                 2,930.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1028

ราคาทีเ่สนอ  2,930.00  บาท ราคา  2,930.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม  2563

4 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,865.00                 3,865.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1029

ราคาทีเ่สนอ  3,865.00  บาท ราคา  3,865.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม  2563

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,460.00                 4,460.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1032

ราคาทีเ่สนอ  4,460.00  บาท ราคา  4,460.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม .2563

6 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 1,920.00                 1,920.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1033

ราคาทีเ่สนอ  1,920.00  บาท ราคา  1,920.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม พ.ศ 2563

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,471.00                 3,471.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1034

ราคาทีเ่สนอ  3,471.00  บาท ราคา  3,471.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม   2563

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,640.00                 2,640.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1035

ราคาทีเ่สนอ  2,640.00  บาท ราคา  2,640.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม   2563
9 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,631.00                 4,631.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1036

ราคาทีเ่สนอ  4,631.00  บาท ราคา  4,631.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม   2563

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,410.00                 1,410.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0363- 1042

ราคาทีเ่สนอ  1,410.00  บาท ราคา  1,410.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  มีนาคม   2563

11 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 1,310.00                 1,310.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่354/17693

ทะเบยีน บล 4681  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  1,310.00  บาท ราคา    1,310.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18    มีนาคม   2563

12 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,750.00                 2,750.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0302

ทะเบยีน ก-1830  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,750.00  บาท ราคา  2,750.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่  18   มีนาคม  2563

13 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 28/16

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18    มีนาคม   2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มีนาคม    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.......1 - 31.....เดอืน…มีนาคม......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 28/18

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่  18   มีนาคม   2563

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 28/18

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่  18   มีนาคม   2563

16 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,000.00                 4,000.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0305

ทะเบยีน บ 0382  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  4,000.00  บาท ราคา  4,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่  18   มีนาคม  2563

17 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1,750.00                 1,750.00      เฉพาะเจาะจง ธานินท์เคร่ืองเย็น - แอร์ ธานินท์เคร่ืองเย็น - แอร์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 18/0885

หมายเลขครุภณัฑ์ 09 -003-00177-00 ราคาทีเ่สนอ  1,750.00  บาท ราคา  1,750.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  มีนาคม   2563

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 30,200.00               30,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย หจก. เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.36/2563

ราคาทีเ่สนอ  30,200.00  บาท ราคา 30,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัทื ่ 20  มีนาคม   2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,130.00                 9,130.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.37/2563

ราคาทีเ่สนอ  9,130.00  บาท ราคา  9,130.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัทื ่ 20  มีนาคม    2563

20 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัและเชือ้เพลงิ 22,180.00               22,180.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.38/2563

ราคาทีเ่สนอ  22,180.00  บาท ราคา  22,180.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัทื ่ 20  มีนาคม   2563

21 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 9,200.00                 9,200.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.39/2563

ราคาทีเ่สนอ  9,200.00  บาท ราคา  9,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัทื ่ 20  มีนาคม   2563

22 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 68,254.00               68,254.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.40/2563

ราคาทีเ่สนอ 68,254.00  บาท ราคา 68,254.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัทื ่ 20  มีนาคม   2563

23 จดัจ้างซอ่มระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก 155,942.00             155,942.00  เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์  กองรัมย์ นายไพฑรูย์  กองรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขทีศ่พก.บร.17/2563

หมายเลขรหสัสิง่ก่อสร้าง 22-16-0082 ราคาทีเ่สนอ  155,942.00  บาท ราคา  155,942.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม   2563

24 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 13,580.00               13,580.00    เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร..42/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,580.00  บาท ราคา  13,580.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม   2563

25 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,500.00                 7,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร..43/2563

ราคาทีเ่สนอ  7,500.00  บาท ราคา  7,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม   2563

26 จดัซือ้น า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,926.00               13,926.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร..44/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,926.00  บาท ราคา  13,926.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มีนาคม   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

29 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,960.00                 7,960.00      เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร..45/2563

ราคาทีเ่สนอ  7,960.00  บาท ราคา  7,960.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม  2563

30 จดัซึอ้ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 37,800.00               37,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก. ธงชยั โอเอ เซลส์แอนด์เวอร์วสิ หจก. ธงชยั โอเอ เซลส์แอนด์เวอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 46/2563

ราคาทีเ่สนอ  37,800.00  บาท ราคา  37,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม   2563

31 จดัจ้างคา่ซอ่มยานพาหนะและขนสง่ 7,650.50                 7,650.50      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขทีศ่พก.บร.18/2563

ทะเบยีน กง 3484  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  7,650.50 ราคา  7,650.50 บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  มีนาคม  2563

32 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 117,381.00             117,381.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 47/2563

ราคาทีเ่สนอ  117,381.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  117,381.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม   2563

33 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 140,000.00             140,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 48/2563

ราคาทีเ่สนอ  140,000.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  140,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม   2563

34 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 6,780.00                 6,780.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 49/2563

ราคาทีเ่สนอ  6,780.00  บาท ราคา  6,780.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม   2563

35 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 24,199.00               24,199.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 50/2563

ราคาทีเ่สนอ  24,199.00  บาท ราคา  24,199.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม   2563

36 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 35,200.00               35,200.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 51/2563

ราคาทีเ่สนอ  35,200.00  บาท ราคา  35,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

37 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 30,225.00               30,225.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 52/2563

ราคาทีเ่สนอ  30,225.00  บาท ราคา  30,225.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

38 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 36,400.00               36,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 53/2563

ราคาทีเ่สนอ  36,400.00  บาท ราคา  36,400.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

39 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 11,350.00               11,350.00    เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัทโอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร. 54/2563

ราคาทีเ่สนอ  11,350.00  บาท ราคา  11,350.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

40 จดัจ้างซอ่มครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 35,952.00               35,952.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.19/2563

ทะเบยีน 40-0080  บรีุรีมย์ ราคาทีเ่สนอ  35,952.00  บาท ราคา  35,952.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

41 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 7,530.00                 7,530.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.55/2563

ราคาทีเ่สนอ  7,530.00  บาท ราคา  7,530.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มีนาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มีนาคม   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

42 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,200.00                 4,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ 20160445

ราคาทีเ่สนอ 4,200.00  บาท ราคา 4,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม  2563

43 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,800.00                 4,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV630326005

ราคาทีเ่สนอ  4,800.00  บาท ราคา  4,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

44 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 4,050.00                 4,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV630326006

ราคาทีเ่สนอ  4,050.00  บาท ราคา  4,050.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

45 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV630326007

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

46 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV630326008

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

47 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 1,880.00                 1,880.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV630326009

ราคาทีเ่สนอ  1,880.00  บาท ราคา  1,880.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

48 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัและเชือ้เพลงิ 12,726.00               12,726.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.56/2563

ราคาทีเ่สนอ  12,726.00  บาท ราคา  12,726.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 26  มีนาคม  2563

49 จดัจ้างงานท าความสะอาด 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นางช้อย  อดลุรัมย์ นางช้อย  อดลุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.20/2563

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

50 จดัจ้างงานรักษาความปลอดภยั 44,400.00               44,400.00    เฉพาะเจาะจง นายเสนย  พรรัมย์ นายเสนย  พรรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.21/2563

ราคาทีเ่สนอ  44,400.00  บาท ราคา  44,400.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

51 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสนิท  โอรสรัมย์ นายสนิท  โอรสรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.22/2563

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

52 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 40,800.00               40,800.00    เฉพาะเจาะจง นายล ายวน  ปะโนรัมย์ นายล ายวน  ปะโนรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.23/2563

ราคาทีเ่สนอ  40,800.00  บาท ราคา 40,800.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

53 จดัจ้างงานขบัรถยนต์ 48,000.00               480,000.00  เฉพาะเจาะจง นายสรเชษฐ  คณุวงค์ นายสรเชษฐ  คณุวงค์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.24/2563

ราคาทีเ่สนอ  48,000.00  บาท ราคา  48,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

54 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00               39,000.00    เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  ป่ินศริิ นายโต๊ะ  ป่ินศริิ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.25/2563

ราคาทีเ่สนอ  39,000.00  บาท ราคา 39,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มีนาคม   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

55 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00               39,000.00    เฉพาะเจาะจง นายอนภุาพ  ชา่งเลก็ นายอนภุาพ  ชา่งเลก็ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.26/2563

ราคาทีเ่สนอ 39,000.00  บาท ราคา 39,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

56 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00               39,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหนแูดง  สริุฉาย นายหนแูดง  สริุฉาย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.27/2563

ราคาทีเ่สนอ  39,00.00  บาท ราคา  39,00.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  มีนาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มีนาคม   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


