
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 37,740.00               37,740.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .71/2564

ราคาทีเ่สนอ  37,740.00  บาท ราคา  37,740.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 6  กรกฎาคม  2564

2 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 15,260.00               15,260.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .72/2564

ราคาทีเ่สนอ  15,260.00  บาท ราคา  15,260.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 6  กรกฎาคม  2564

3 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 55,040.00               55,040.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล์ คอร์เปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .73/2564

ราคาทีเ่สนอ  55,040.00  บาท ราคา  55,040.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  กรกฎาคม  2564

4 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัและหลอ่ลืน่ 17,406.00               17,406.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .74/2564

รคาทีเ่สนอ  17,406.00  บาท รคา  17,406.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  กรกฎาคม  2564

5 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัและหลอ่ลืน่ 5,974.00                 5,974.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ พีททีี หจก.บรีุรัมย์ พีททีี คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .75/2564

รคาทีเ่สนอ  5,974.00  บาท รคา  5,974.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  กรกฎาคม  2564

6 วสัดวุทิยาศาสตร์และการแพทย์ 7,400.00                 7,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร หจก.เก้าเกษตร คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร .76/2564

ราคาทีเ่สนอ  7,400.00  บาท ราคา  7,400.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  กรกฎาคม  2564

7 จดัจ้างซอ่มแซมครุภณัฑ์การเกษตร 15,000.00               15,000.00    เฉพาะเจาะจง โรงกลงึบรีุรัมย์ โรงกลงึบรีุรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก . บร.28/2564.

หมายเลขครุภณัฑ์  03-001-0163-00 ราคาทีเ่สนอ  15,000.00  บาท ราคา  15,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 9  กรกฎาคม  2564

8 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,880.00                 4,880.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-979

ราคาทีเ่สนอ 4,880.00 บาท ราคา 4,880.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

9 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,549.00                 4,549.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-992

ราคาทีเ่สนอ 4,549.00 บาท ราคา 4,549.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,125.00                 3,125.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-993

ราคาทีเ่สนอ 3,125.00 บาท ราคา 3,125.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

11 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,300.00                 3,300.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-999

ราคาทีเ่สนอ 3,300.00 บาท ราคา 3,300.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,400.00                 3,400.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1002

ราคาทีเ่สนอ 3,400.00 บาท ราคา 3,400.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน กรกฎาคม     2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที่.......1 -30.....เดอืน.กรกฎาคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง
13 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวทิยุ 3,325.00                 3,325.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1003

ราคาทีเ่สนอ 3,325.00 บาท ราคา 3,325.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

14 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,455.00                 2,455.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1007

ราคาทีเ่สนอ 2,455.00 บาท ราคา 2,455.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

15 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,350.00                 4,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1008

ราคาทีเ่สนอ 4,350.00 บาท ราคา 4,350.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

16 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,000.00                 3,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1009

ราคาทีเ่สนอ 3,000.00 บาท ราคา 3,000.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

17 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,720.00                 2,720.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1013

ราคาทีเ่สนอ 2,720.00 บาท ราคา 2,720.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

18 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,800.00                 3,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัขิองวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I0764-1014

ราคาทีเ่สนอ 3,800.00 บาท ราคา 3,800.00 บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 13  กรกฎาคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้ /จดัจ้าง ในรอบเดอืน กรกฎาคม    2564

ศนูย์วจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวจิยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที่.......1 -28.....เดอืน..กรกฎาคม..พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป


