
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,480.00                 2,480.00      เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์ อะควาเทค คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่20160451

ราคาทีเ่สนอ  2,480.00  บาท ราคา  2,480.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 1  เมษายน  2563

2 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประทานการชา่ง ร้านเทพประทานการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0311

ราคาทีเ่สนอ  3,500.00  บาท ราคา  3,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  เมษายน  2563

3 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 3,600.00                 3,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเทพประทานการชา่ง ร้านเทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0312

ทะเบยีน ก 1830  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  3,600.00  บาท ราคา  3,600.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  เมษายน  2563

4 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,200.00                 3,200.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1107

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-01306-00 รคาทีเ่สนอ  3,200.00  บาท รคา  3,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  เมษายน  2563

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 13,500.00               13,500.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.57/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,500.00  บาท ราคา  13,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

6 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทารการชา่ง เทพประทารการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0315

ราคาทีเ่สนอ  3,500.00  บาท ราคา  3,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,950.00                 4,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-800

ราคาทีเ่สนอ  4,950.00  บาท ราคา  4,950.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

8 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,985.00                 3,985.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-801

ราคาทีเ่สนอ  3,985.00  บาท ราคา  3,985.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563
9 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,990.00                 4,990.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-802

ราคาทีเ่สนอ  4,990.00  บาท ราคา  4,990.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,360.00                 1,360.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-803

ราคาทีเ่สนอ  1,360.00  บาท ราคา  1,360.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,690.00                 3,690.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-804

ราคาทีเ่สนอ  3,690.00  บาท ราคา  3,690.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,010.00                 4,010.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-810

ราคาทีเ่สนอ  4,010.00  บาท ราคา  4,010.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

13 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,965.00                 4,965.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-811

ราคาทีเ่สนอ  4,965.00  บาท ราคา  4,965.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   เมษายน    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.......1 - 30.....เดอืนเมษายน......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,950.00                 4,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-812

ราคาทีเ่สนอ  4,950.00  บาท ราคา  4,950.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

15 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1,665.00                 1,665.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-813

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-002-00570-00 ราคาทีเ่สนอ  1,665.00  บาท ราคา  1,665.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

16 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,511.00                 1,511.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-817

ราคาทีเ่สนอ  1,511.00  บาท ราคา  1,511.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,235.00                 2,235.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-818

ราคาทีเ่สนอ  2,235.00  บาท ราคา  2,235.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

18 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,420.00                 6,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.58/2563

ราคาทีเ่สนอ  6,420.00  บาท ราคา  6,420.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  เมษายน  2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 5,800.00                 5,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.58/2563

ราคาทีเ่สนอ  5,800.00  บาท ราคา  5,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  เมษายน  2563

20 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 17,286.00               17,286.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.60/2563

ราคาทีเ่สนอ  17,286.00  บาท ราคา  17,286.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  เมษายน  2563

21 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,420.00                 3,420.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-1270

ราคาทีเ่สนอ  3,420.00  บาท ราคา  3,420.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

22 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,280.00                 4,280.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-1271

ราคาทีเ่สนอ  4,280.00  บาท ราคา  4,280.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

23 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,952.00                 1,952.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-1272

ราคาทีเ่สนอ  1,952.00  บาท ราคา  1,952.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

24 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,465.00                 2,465.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-1273

ราคาทีเ่สนอ  2,465.00  บาท ราคา  2,465.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

25 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 4,065.00                 4,065.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0463-1274

ราคาทีเ่สนอ  4,065.00  บาท ราคา  4,065.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

26 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 1,766.00                 1,766.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ INV630421004

ราคาทีเ่สนอ  1,766.00  บาท ราคา  1,766.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  เมษายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   เมษายน   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 - 30.....เดอืน…เมษายน......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

27 จดัจ้างซอ่มแซมระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก 85,400.00               85,400.00    เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์  กองรัมย์ นายไพฑรูย์  กองรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.28/2563

ราคาทีเ่สนอ  85,400.00  บาท ราคา  85,400.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  เมษายน  2563

28 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 3,624.00                 3,624.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั บริษัท ก า้หมงเคร่ืองครัว จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ INV630421003

ราคาทีเ่สนอ  3,624.00  บาท ราคา  3,624.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  เมษายน  2563

29 จดัจ้างขดัล้างท าความสะอาดพืน้ส านกังาน 4,000.00                 4,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ส.นาด ีคลนีน่ิง หจก. ส.นาด ีคลนีน่ิง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ IV 04-007

ราคาทีเ่สนอ  4,000.00  บาท ราคา  4,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 22  เมษายน  2563

30 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 23,575.00               23,575.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.61/2563

ราคาทีเ่สนอ  23,575.00  บาท ราคา  23,575.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

31 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 20,700.00               20,700.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ จก. คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.62/2563

ราคาทีเ่สนอ  20,700.00  บาท ราคา  20,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  เมษายน  2563

32 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,375.00                 9,375.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.63/2563

ราคาทีเ่สนอ  9,375.00  บาท ราคา  9,375.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  เมษายน  2563

33 จ้ดจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 26,705.00               26,705.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.29/2563

ทะเบยีน ก-1830 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  26,705.00  บาท ราคา  26,705.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  เมษายน  2563

34 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 20/21

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 28  เมษายน 2563

35 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 28/20

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 28  เมษายน 2563

36 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,650.00                 1,650.00      เฉพาะเจาะจง วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยัรุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 28/22

ราคาทีเ่สนอ  1,650.00  บาท ราคา 1,650.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 28  เมษายน 2563

37 จดัจ้างเหมางานบนัทกึข้อมลู 35,000.00               35,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวอมรรัตน์  บวัภิบาล นางสาวอมรรัตน์  บวัภิบาล รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.29/2563

ราคาทีเ่สนอ  35,000.00  บาท ราคา 35,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 30 เมษายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   เมษายน   2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 - 30.....เดอืน…เมษายน......พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


