
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ TV630529006

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563

2 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,390.00                 2,390.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ TV630529007

ราคาทีเ่สนอ  2,390.00  บาท ราคา  2,390.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563

3 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,800.00                 1,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ TV630529008

ราคาทีเ่สนอ  1,800.00  บาท ราคา  1,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563

4 จดัซือ้วสัดสุ านกังาน 2,840.00                 2,840.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ TV630601003

ราคาทีเ่สนอ  2,840.00  บาท ราคา  2,840.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563
5 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 2,650.00                 2,650.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ- ดทีราย บรีุรัมย์ จ ากดั บริษัท โซ- ดทีราย บรีุรัมย์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ 2660

ราคาทีเ่สนอ  2,650.00  บาท ราคา  2,650.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563

6 จดัซือ้วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ 1,000.00                 1,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท โซ- ดทีราย บรีุรัมย์ จ ากดั บริษัท โซ- ดทีราย บรีุรัมย์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ 2661

ราคาทีเ่สนอ  1,000.00  บาท ราคา  1,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่2  มิถนุายน  2563

7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 22,924.00               22,924.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.65/2563

ราคาทีเ่สนอ  22,924.00  บาท ราคา  22,924.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มิถนุายน  2563

8 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 23,635.00               23,635.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.66/2563

ราคาทีเ่สนอ  23,635.00  บาท ราคา  23,635.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มิถนุายน  2563

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 19,670.00               19,670.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.67/2563

ราคาทีเ่สนอ  19,670.00  บาท ราคา  19,670.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มิถนุายน  2563

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 66,811.00               66,811.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.68/2563

ราคาทีเ่สนอ  66,811.00 บาท ราคา  66,811.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มิถนุายน  2563

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 47,354.00               47,354.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.69/2563

ราคาทีเ่สนอ  47,354.00  บาท ราคา  47,354.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  มิถนุายน  2563

12 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 3,402.07                 3,402.07      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั บริษัท โตโยต้าบรีุรัมย์ จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ REP20-01473

ทะเบยีน บล 4681  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  3,407.07  บาท ราคา  3,407.07  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  มิถนุายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  มิถนุายน     2563

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,386.00               13,386.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.70/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,386.00  บาท ราคา  13,387.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 22  มิถนุายน  2563

14 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,840.00                 1,840.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่2T/01

ราคาทีเ่สนอ  1,840.00  บาท ราคา  1,840.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มิถนุายน  2563

15 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 16,050.00               16,050.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.33/2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 02-009-00078-00 ราคาทีเ่สนอ  16,050.00  บาท ราคา  16,050.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มิถนุายน  2563

16 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 6,741.00                 6,741.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร.34/2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-001-01263-00 ราคาทีเ่สนอ  6,741.00  บาท ราคา  6,741.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มิถนุายน  2563

17 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 3,050.00                 3,050.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1696

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-006-01122-00 ราคาทีเ่สนอ  3,050.00  บาท ราคา  3,050.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

18 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,808.00                 4,808.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1697

ราคาทีเ่สนอ  4,808.00  บาท ราคา  4,808.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

19 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,217.50                 3,217.50      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1698

ราคาทีเ่สนอ  3,217.50  บาท ราคา  3,217.50  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

20 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,060.00                 3,060.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1699

ราคาทีเ่สนอ  3,060.00  บาท ราคา  3,060.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

21 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,950.00                 4,950.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1700

ราคาทีเ่สนอ  4,950.00  บาท ราคา  4,950.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

22 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,265.00                 3,265.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1701

ราคาทีเ่สนอ  3,265.00  บาท ราคา  3,265.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

23 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,318.00                 3,318.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0663-1702

ราคาทีเ่สนอ  3,318.00  บาท ราคา  3,318.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  มิถนุายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน   มิถนุายน    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -30.....เดอืน..มิถนุายน....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


