
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,000.00                 2,000.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่025/1218
ราคาทีเ่สนอ  2,000.00  บาท ราคาทีเ่สนอ  2,000.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 65,660.00               65,660.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.28/2564

ราคาทีเ่สนอ  65,660.00  บาท ราคา  65,660.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

3 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 27,620.00               27,620.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.29/2564

ราคาทีเ่สนอ  27,620.00  บาท ราคา  27,620.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 27,950.00               27,950.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.30/2564

ราคาทีเ่สนอ  27,950.00  บาท ราคา  27,950.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564
5 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 10,700.00               10,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.31/2564

ราคาทีเ่สนอ  10,700.00  บาท ราคา  10,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

6 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 9,310.00                 9,310.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.32/2564

ราคาทีเ่สนอ 9,310.00  บาท ราคา 9,310.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

7 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 27,968.00               27,968.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.33/2564

ราคาทีเ่สนอ  27,968.00  บาท ราคา  27,968.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 4  มกราคม  2564

8 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 19,688.00               19,688.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.34/2564

ราคาทีเ่สนอ  19,688.00  บาท ราคา  19,688.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  มกราคม  2564

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 41,010.00               41,010.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.35/2564

ราคาทีเ่สนอ  41,010.00  บาท ราคา  41,010.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 8  มกราคม  2564

10 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 6,888.00                 6,888.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.36/2564

ราคาทีเ่สนอ  6,888.00  บาท ราคา  6,888.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 11  มกราคม  2564

11 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก.ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่IV640111004

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,545.00                 4,545.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0164-736

ราคาทีเ่สนอ 4,545.00  บาท ราคา 4,545.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

13 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,675.00                 3,675.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0164-737

ราคาทีเ่สนอ  3,675.00  บาท ราคา  3,675.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  มกราคม     2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.......1 -31.....เดอืน..มกราคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

14 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,200.00                 1,200.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0164-738
ราคาทีเ่สนอ  1,200.00  บาท ราคา  1,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,500.00                 3,500.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่  I0164-739

ราคาทีเ่สนอ  3,500.00 บาท ราคา  3,500.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

16 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 24,910.00               24,910.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.37/2564

ราคาทีเ่สนอ  24,910.00  บาท ราคา  24,910.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  มกราคม  2564

17 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 7,713.00                 7,713.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.38/2564
ราคาทีเ่สนอ 7,713.00  บาท ราคา 7,713.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18  มกราคม  2564

18 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 5,102.00                 5,102.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.39/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,102.00  บาท ราคา  5,102.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    21     มกราคม  2564

19 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเชือ้เพลงิและหลอ่ลืน่ 5,102.00                 5,102.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.40/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,102.00  บาท ราคา  5,102.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    21     มกราคม  2564

20 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 2,280.00                 2,280.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0164-1759

ราคาทีเ่สนอ  2,280.00  บาท ราคา  2,280.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    25     มกราคม  2564

21 จดัซือ้วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 3,960.00                 3,960.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก.เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 025/1230

ราคาทีเ่สนอ  3,960.00  บาท ราคา  3,960.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   25      มกราคม  2564

22 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 17,173.50               17,173.50    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง หจก.บรีุรัมย์ รวมชา่ง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร 13/2564

หมายเลขครุภณัฑ์  02-008-00021-00 ราคาทีเ่สนอ  17,173.50  บาท ราคา  17,173.50  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 22  มกราคม  2564

23 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 5,610.00                 5,610.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.41/2564

ราคาทีเ่สนอ  5,610.00  บาท ราคา  5,610.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    22     มกราคม  2564

24 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 8,650.00                 8,650.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.42/2564

ราคาทีเ่สนอ  8,650.00  บาท ราคา  8,650.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    22     มกราคม  2564

25 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 5,480.00                 5,480.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย หจก.เรืองแสงไทย คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.43/2564

ราคาทีเ่สนอ  8,480.00  บาท ราคา  8,480.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่    22     มกราคม  2564

26 จดัจ้าง งานเพาะเลีย้ง 13,000.00               13,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกฤษดา  ปลุนัรัมย์ นายกฤษดา  ปลุนัรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ ศพก .บร 14/2564

ราคาทีเ่สนอ  13,000.00  บาท ราคา  13,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 27  มกราคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน  มกราคม     2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -30.....เดอืน..มกราคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป


