
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 2,820.00                 2,820.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 362/18058
ราคาทีเ่สนอ  2,820.00  บาท ราคา  2,820.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 2  พฤศจิกายน  2563

2 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,386.00               13,386.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.02/2564

ราคาทีเ่สนอ  13,386.00  บาท ราคา  13,386.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 8,000.00                 8,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.03/2564

ราคาทีเ่สนอ  8,000.00  บาท ราคา  8,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

4 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 6,480.00                 6,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.09/2564

หมายเลขครุภณัฑ์  03-022-01847-00 ราคาทีเ่สนอ  6,480.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  6,480.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563
5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,800.00                 5,800.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.04/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,800.00  บาท ราคา  5,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

6 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,140.00                 5,140.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.05/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,140.00  บาท ราคา  5,140.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

7 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 6,543.00                 6,543.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.06/2564

ราคาทีเ่สนอ  6,543.00  บาท ราคา  6,543.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

8 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 4,510.00                 4,510.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่l163-254

ราคาทีเ่สนอ  4,510.00  บาท ราคา  4,510.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2563

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,530.00                 3,530.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่l163-255

ราคาทีเ่สนอ  3,530.00  บาท ราคา  3,530.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2563

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,100.00                 2,100.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่l163-258

ราคาทีเ่สนอ  2,100.00  บาท ราคา   2,100.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2563

11 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,178.00                 3,178.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่l163-259

ราคาทีเ่สนอ  3,178.00  บาท ราคา  3,178.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  พฤศจิกายน  2563

12 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 2,820.00                 2,820.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์เสรียางยนต์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 362/18061

ราคาทีเ่สนอ  2,820.00  บาท ราคา  2,820.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  พฤศจิกายน  2563

13 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 4,700.00                 4,700.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1145

หมายเลขครุภณัฑ์ 03-002-00037-00 ราคาทีเ่สนอ  4,700.00  บาท ราคา    4,700.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  พฤศจิกายน     2563

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 2,000.00                 2,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1145

หมายเลขครุภณัฑ์ 02-009-00036-00 ราคาทีเ่สนอ  2,000.00  บาท ราคา  2,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 5  พฤศจิกายน  2563

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 106,761.00             106,761.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.07/2564

ราคาทีเ่สนอ  106,761.00  บาท ราคา  106,761.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 3  พฤศจิกายน  2563

16 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 110,265.00             110,265.00  เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพกบร ..08/2564

ราคาทีเ่สนอ  110,265.00  บาท ราคา  110,265.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  พฤศจิกายน  2563

17 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 10,000.00               10,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.09/2564

ราคาทีเ่สนอ  10,000.00 บาท ราคา  10,000.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  พฤศจิกายน  2563

18 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 7,300.00                 7,300.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.10/2564

ราคาทีเ่สนอ  7,300.00  บาท ราคา  7,300.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  พฤศจิกายน  2563

19 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 20,230.00               20,230.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.11/2564

ราคาทีเ่สนอ  20,230.00  บาท ราคา  20,230.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 16  พฤศจิกายน  2563

20 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง อูห่นองโพรงรวมชา่ง อูห่นองโพรงรวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 012/0567

ทะเบยีน ก-1830 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  3,500.00  บาท ราคา  3,500.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

21 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 2,300.00                 2,300.00      เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 110/1147

หมายเลขครุภณัฑ์  02-009-00078-00 ราคาทีเ่สนอ  2,300.00  บาท ราคา  2,300.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

22 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์ส านกังาน 5,500.00                 5,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.10/2564

หมายเลขครุภณัฑ์ 60-017-10030040002-324001-001 ราคาทีเ่สนอ  5,500.00  บาท ราคา  5,500.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

23 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,600.00                 5,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.12/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,600.00  บาท ราคา  5,600.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

24 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 5,600.00                 5,600.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.13/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,600.00  บาท ราคา  5,600.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

25 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที่iV631123002

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

26 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 13,986.00               13,986.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.14/2564

ราคาทีเ่สนอ  13,986.00  บาท ราคา  13,986.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  พฤศจิกายน     2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

27 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 9,734.00                 9,734.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.15/2564

ราคาทีเ่สนอ  9,734.00  บาท ราคา  9,734.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  พฤศจิกายน  2563

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  พฤศจิกายน     2563

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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