
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,806.00               13,806.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ของเลขที ่ศพก .บร.75/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,806.00  บาท ราคา  13,806.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่3  สงิหาคม  2563

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,550.00                 5,550.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ของเลขที ่ศพก .บร.76/2563

ราคาทีเ่สนอ  5,550.00  บาท ราคา  5,550.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่3  สงิหาคม  2563

3 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 4,394.00                 4,394.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 6307014

ราคาทีเ่สนอ  4,394.00   บาท ราคา  4,394.00   บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  สงิหาคม  2563

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,755.00                 4,755.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-229

ราคาทีเ่สนอ  4,755.00  บาท ราคา  4,755.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

5 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,900.00                 4,900.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย หจก. เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-230
ราคาทีเ่สนอ  4,900.00  บาท ราคา  4,900.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,821.00                 3,821.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-231

ราคาทีเ่สนอ  3,821.00  บาท ราคา  3,821.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

7 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 3,895.00                 3,895.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-232

ราคาทีเ่สนอ  3,895.00  บาท ราคา  3,895.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

8 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,100.00                 2,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-233

ราคาทีเ่สนอ  2,100.00  บาท ราคา  2,100.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,030.00                 2,030.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั บริษัท ศรีไฮท่งธนบรูณ์ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 2T  /08

ราคาทีเ่สนอ  2,030.00  บาท ราคา  2,030.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  สงิหาคม  2563

10 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 4,173.00                 4,173.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่014/0692

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-002-0570-00 ราคาทีเ่สนอ  4,173.00  บาท ราคา  4,173.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  สงิหาคม  2563

11 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 13,118.20               13,118.20    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร. 36/2563

หมายเลขทะเบยีน กง 3484  บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  13,118.20  บาท ราคา  13,118.20  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  สงิหาคม  2563

12 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 46,700.00               46,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.77/2563

ราคาทีเ่สนอ  46,700.00  บาท ราคา  46,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  สงิหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  สงิหาคม    2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -31.....เดอืน.สงิหาคม....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 79,829.00               79,829.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.78/2563

ราคาทีเ่สนอ  79,829.00  บาท ราคา  79,829.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 10  สงิหาคม  2563

14 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ IV630814007

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่14  สงิหาคม  2563

15 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,446.00               13,446.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร79/2563

ราคาทีเ่สนอ  13,446.00  บาท ราคา  13,446.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  สงิหาคม  2563

16 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 9,500.00                 9,500.00      เฉพาะเจาะจง เทพประทานการชา่ง เทพประทานการชา่ง คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร37/2563

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-022-01464-00 ราคาทีเ่สนอ 9,500.00  บาท ราคา  9,500.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 21  สงิหาคม  2563

17 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 3,852.00                 3,852.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 014/0698

หมายเลขทะเบยีน กง 7904 ปทมุธานี ราคาทีเ่สนอ  3,852.00  บาท ราคา  3,852.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

18 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,200.00                 1,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-1853

ราคาทีเ่สนอ  1,200.00  บาท ราคา  1,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

19 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,699.00                 3,699.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-1854

ราคาทีเ่สนอ  3,699.00  บาท ราคา  3,699.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

20 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 4,739.00                 4,739.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-1855

ราคาทีเ่สนอ  4,739.00  บาท ราคา  4,739.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

21 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,890.00                 4,890.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-1856

ราคาทีเ่สนอ  4,890.00  บาท ราคา  4,890.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

22 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 3,468.00                 3,468.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0863-1857

หมายเลขครุภณัฑ์  03-022-01464-00 ราคาทีเ่สนอ  3,468.00  บาท ราคา  3,468.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 24  สงิหาคม  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  สงิหาคม     2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -31.....เดอืน.สงิหาคม....พ.ศ.......2563........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


