
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 37,800.00               37,800.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ ศพก.บร.48/2564
ราคาทีเ่สนอ 37,800.00  บาท ราคา 37,800.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที่8  มีนาคม  2564

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 9,810.00                 9,810.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลข  ศพก.บร.49/2564

ราคาทีเ่สนอ  9,810.00  บาท ราคา  9,810.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที่8  มีนาคม  2564

3 จดัจ้างคา่ใช้สอย 2,579.49                 2,579.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั บริษัท อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา .ใบสง่ของเลขที่  TI-BK-39733245

 ทะเบยีน กง 7094 ปทมุธานี , บร 7916 บรีุรัมย์ ,บล 4681 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,579.49   บาท ราคา     2,579.49   บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 18    มีนาคม  2564
4 จดัซือ้วสัดคุอมพิวเตอร์ 3,190.00                 3,190.00      เฉพาะเจาะจง หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ หจก. ปาเมธ เซลส์แอนด์เซอร์วสิ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่TV640319007

ราคาทีเ่สนอ  3,190.00  บาท ราคา  3,190.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 23  มีนาคม  2564

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 18,700.00               18,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ หจก. เก้าเกษตร อินทเีกรชัน่ คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.50/2564

ราคาทีเ่สนอ  18,700.00  บาท ราคา  18,700.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 19  มีนาคม 2564

6 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,050.00                 1,050.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 30/23

ราคาทีเ่สนอ  1,050.00  บาท ราคา  1,050.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 22 มีนาคม  2564

7 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 ่ 25 มีนาคม  2564

8 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 31/1

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25 มีนาคม  2564

9 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00                 2,250.00      เฉพาะเจาะจง วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วชิยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 31/2

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25 มีนาคม  2564

10 จดัจ้างงานขบัรถยนต์ 48,000.00               48,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสรเชษฐ์  คณุวงศ์ นายสรเชษฐ์  คณุวงศ์ รายละเอียดการจ้างเหมา บนัทกึขอนมุตัจ้ิาง

ราคาทีเ่สนอ  48,000.00  บาท ราคา  48,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 25 มีนาคม  2564

11 จดัจ้างงานบนัทกึข้อมลู 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นางนิตยา  บวัภิบาล นางนิตยา  บวัภิบาล รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.15/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31  มีนาคม  2564

12 จดัจ้างงานท าความสะอาด 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นางช้อย  อดลุรัมย์ นางช้อย  อดลุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร. 16/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31  มีนาคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน มีนาคม     2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 - 31.....เดอืน.มีนาคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขที่และวนัที่ของสญัญา

และราคาที่เสนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัจ้างงานรักษาความปลอดภยั 44,400.00               44,400.00    เฉพาะเจาะจง นายเสนย  พรรัมย์ นายเสนย  พรรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.17/2564

ราคาทีเ่สนอ  44,400.00  บาท ราคา  44,400.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

14 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายสนิท  โอรสรัมย์ นายสนิท  โอรสรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.18/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

15 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายล ายวน  ปะโนรัมย์ นายล ายวน  ปะโนรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.19/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

16 จดัจ้างงานเพาะเลีย้ง 39,000.00               39,000.00    เฉพาะเจาะจง นายกฤดา  ปลุนัรัมย์ นายกฤดา  ปลุนัรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.20/2564

ราคาทีเ่สนอ  39,000.00  บาท ราคา  39,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

17 จดัจ้างเพาะเลีย้ง 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายโต๊ะ  ป่ินศริิ นายโต๊ะ  ป่ินศริิ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.21/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

18 จดัจ้างเพาะเลีย้ง 42,000.00               42,000.00    เฉพาะเจาะจง นายหนแูดง  สริุฉาย นายหนแูดง  สริุฉาย รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก .บร.22/2564

ราคาทีเ่สนอ  42,000.00  บาท ราคา  42,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 31 มีนาคม  2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 - 31.....เดอืน.มีนาคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานที่จดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินที่จะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลที่คดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน มีนาคม     2564


