
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 5,350.00                 5,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร 31/2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 02-006-00078-00 ราคาทีเ่สนอ  5,350.00  บาท ราคา  5,350.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่1  พฤษภาคม  2563

2 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 11,320.60               11,320.60    เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก. บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร 32/2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 02-006-00078-00 ราคาทีเ่สนอ  11,320.60  บาท ราคา  11,320.60  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่1  พฤษภาคม  2563

3 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 4,950.00                 4,950.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่1112

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-0003-00 ราคาทีเ่สนอ  4,950.00  บาท ราคา  4,950.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  พฤษภาคม  2563

4 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 3,300.00                 3,300.00      เฉพาะเจาะจง ร้านดเีค.ก๊อปปี้ ร้านดเีค.ก๊อปปี้ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่  039/0909

ราคาทีเ่สนอ  3,300.00  บาท ราคา  3,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  พฤษภาคม  2563

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,810.00                 2,810.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-385

ราคาทีเ่สนอ  2,810.00  บาท ราคา  2,810.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,575.00                 2,575.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-386

ราคาทีเ่สนอ  2,575.00  บาท ราคา  2,575.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563
7 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3,200.00                 3,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-387

หมายเลขครุภณัฑ์09-006-00654-00 ราคาทีเ่สนอ  3,200.00  บาท ราคา  3,200.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563

8 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,600.00                 2,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-388

ราคาทีเ่สนอ  2,600.00  บาท ราคา  2,600.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563

9 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์โรงงาน 2,450.00                 2,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-389

หมายเลขครุภณัฑ์ 1627-0704-001 ราคาทีเ่สนอ  2,450.00  บาท ราคา  2,450.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563

10 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 960.00                    960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านดเีค.ก๊อปปี้ ร้านดเีค.ก๊อปปี้ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่039/1913

ราคาทีเ่สนอ  960.00  บาท ราคา  960.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 7  พฤษภาคม  2563

11 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 2,996.00                 2,996.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 013/0639

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-00434-00 ราคาทีเ่สนอ  2,996.00  บาท ราคา  2,996.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

12 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,000.00                 3,000.00      เฉพาะเจาะจง  เทพประทานการชา่ง  เทพประทานการชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0321

หมายเลขครุภณัฑ์ 04-064-00107-00 ราคาทีเ่สนอ  3,000.00  บาท ราคา  3,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   พฤษภาคม    2563

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,262.00                 1,262.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1154

ราคาทีเ่สนอ  1,262.00  บาท ราคา  1,262.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

14 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 1,056.00                 1,056.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1155

ราคาทีเ่สนอ  1,056.00  บาท ราคา  1,056.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,250.00                 3,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1156

ราคาทีเ่สนอ  3,250.00  บาท ราคา  3,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

16 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,750.00                 4,750.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1157

ราคาทีเ่สนอ  4,750.00  บาท ราคา  4,750.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

17 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 1,719.00                 1,719.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1158

ราคาทีเ่สนอ  1,719.00  บาท ราคา  1,719.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

18 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,145.00                 2,145.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1159

ราคาทีเ่สนอ  2,145.00  บาท ราคา  2,145.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,825.00                 2,825.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1160

ราคาทีเ่สนอ  2,825.00  บาท ราคา  2,825.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

20 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,480.00                 3,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1161

ราคาทีเ่สนอ  3,480.00  บาท ราคา  3,480.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

21 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,225.00                 3,225.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0563-1162

ราคาทีเ่สนอ  3,225.00  บาท ราคา  3,225.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤษภาคม  2563

22 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 15,460.00               15,460.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.64/2563

ราคาทีเ่สนอ  15,460.00  บาท ราคา  15,460.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  พฤษภาคม  2563

23 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 29/24

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2563

24 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 29/25

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25  พฤษภาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   พฤษภาคม    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -29.....เดอืน..พฤษภาคม....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


