
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 30/23

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  กรกฎาคม  2563

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00                 2,200.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 30/24

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  กรกฎาคม  2563

3 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,566.00               13,566.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.71/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,566.00  บาท ราคา  13,566.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  กรกฎาคม 2563

4 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 6,634.00                 6,634.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.72/2563

ราคาทีเ่สนอ  6,634.00  บาท ราคา 6,634.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่8  กรกฎาคม 2563
5 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 3,900.00                 3,900.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 007/0335

ราคาทีเ่สนอ  3,900.00  บาท ราคา  3,900.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  กรกฎาคม  2563

6 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 4,986.20                 4,986.20      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 014/0673

หมายเลขครุภณัฑ์  03-022-01304-00 ราคาทีเ่สนอ  4,986.20  บาท ราคา  4,986.20  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  กรกฎาคม  2563

7 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 76,115.00               76,115.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ของเลขที ่ศพก .บร.73/2563

ราคาทีเ่สนอ  76,115.00  บาท ราคา  76,115.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  กรกฎาคม  2563

8 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 14,070.50               14,070.50    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.35/2563

ทะเบยีน กง 3484 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  14,070.50  บาท ราคา  14,070.50  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  กรกฎาคม  2563

9 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 3,000.00                 3,000.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ที.ท.ี เคมีคอล ร้าน ที.ท.ี เคมีคอล คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 21/7

ราคาทีเ่สนอ  3,000.00  บาท ราคา  3,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2563

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,250.00                 1,250.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 021/1012

ราคาทีเ่สนอ  1,250.00  บาท ราคา  1,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  กรกฎาคม  2563

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,450.00                 5,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขทีศ่พก.บร.74/2563

ราคาทีเ่สนอ  5,450.00  บาท ราคา   5,450.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 15  กรกฎาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  กรกฎาคม     2563

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


