
แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้
หรือจ้าง

1 จดัจ้างซ่อมระบบไฟฟ้าห้องประชมุ 12,000.00            12,000.00    เฉพาะเจาะจง นายไพฑรูย์  กองรัมย์ นายไพฑรูย์  กองรัมย์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก.บร.28/2564

ราคาทีเ่สนอ  12,000.00  บาท ราคา  12,000.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  สิงหาคม  2564

2 จดัซือ้วสัดนุ า้มนัเละหลอ่ลืน่ 17,826.00            17,826.00    เฉพาะเจาะจง หจก. บรีุรัมย์ พีทีที หจก. บรีุรัมย์ พีทีที คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.77/2564

ราคาทีเ่สนอ  17,826.00  บาท ราคา  17,826.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  สิงหาคม  2564

3 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 25,150.00            25,150.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.78/2564

ราคาทีเ่สนอ  25,150.00  บาท ราคา  25,150.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  สิงหาคม  2564

4 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 36,470.00            36,470.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.79/2564

ราคาทีเ่สนอ  36,470.00  บาท ราคา  36,470.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  สิงหาคม  2564

5 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 11,200.00            11,200.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอเปอเรชัน่ จ ากดั บริษัท โอเวอร์ออล คอเปอเรชัน่ จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสัง่ซือ้เลขที ่ศพก.บร.80/2564

ราคาทีเ่สนอ  11,200.00 ท บาท ราคาทีเ่สนอ  11,200.00 ท บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 17  สิงหาคม  2564

6 จดัจ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 2,568.00              2,568.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมช่าง หจก.บรีุรัมย์ รวมช่าง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 020/0955

หมายเลขทะเบียน ก -1830 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  2,568.00  บาท ราคา  2,568.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่  20   สิงหาคม 2565

7 จดัจ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 4,066.00              4,066.00      เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ รวมช่าง หจก.บรีุรัมย์ รวมช่าง รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ 020/0958

หมายเลขทะเบียน บร 7916 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  4,066.00  บาท ราคา  4,066.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

8 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 1,150.00              1,150.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1728

ราคาทีเ่สนอ  1,150.00  บาท ราคา  1,150.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

9 จดัซือ้วสัดงุานบ้านงานครัว 2,275.00              2,275.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1729

ราคาทีเ่สนอ  2,275.00  บาท ราคา  2,275.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

10 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 3,060.00              3,060.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1730

ราคาทีเ่สนอ  3,060.00  บาท ราคา  3,060.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

11 จดัจ้างซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 2,170.00              2,170.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1733

หมายเลขครุภณัฑ์ 61-017-21001000-324001 ราคาทีเ่สนอ  2,170.00  บาท ราคา  2,170.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

12 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,350.00              4,350.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1734

ราคาทีเ่สนอ  4,350.00  บาท ราคา  4,350.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง ในรอบเดือน  สิงหาคม      2564

ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วนัที.่......1 -31.....เดือน...สิงหาคม.พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป



แบบ สขร. 1

รายช่ือผู้ เสนอราคา ผู้ได้รับการคดัเลอืกและราคาที่ เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

และราคาทีเ่สนอ ตกลงซือ้หรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซือ้

หรือจ้าง

13 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,740.00              4,740.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1735

ราคาทีเ่สนอ  4,740.00  บาท ราคา  4,740.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

14 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,325.00              4,325.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั บริษัท เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ I10864-1736

ราคาทีเ่สนอ  4,325.00  บาท ราคา  4,325.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่   20    สิงหาคม 2564

15 จดัจ้างซ่อมแซมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนสง่ 44,700.00            44,700.00    เฉพาะเจาะจง หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ หจก.บรีุรัมย์ เสรียางยนต์ รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสัง่จ้างเลขที ่ศพก.บร.29/2564

หมายเลขทะเบียน บล 4681 บรีุรัมย์ ราคาทีเ่สนอ  44,700.00  บาท ราคา  44,700.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20 สิงหาคม  2564

16 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 3,450.00              3,450.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2113

ราคาทีเ่สนอ  3,450.00  บาท ราคา  3,450.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

17 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,350.00              4,350.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2114

ราคาทีเ่สนอ  4,350.00  บาท ราคา  4,350.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

18 จดัจ้างซ่อมครุภณัฑ์งานบ้านงานครัว 1,755.00              1,755.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั รายละเอียดการจ้างเหมา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2115

หมายเลขครุภณัฑ์ 09-006-0053-00 ราคาทีเ่สนอ  1,755.00  บาท ราคา  1,755.00  บาท บริการสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

19 จดัซือ้วสัดยุานพาหนะและขนสง่ 2,305.00              2,305.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2116

ราคาทีเ่สนอ  2,305.00  บาท ราคา  2,305.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

20 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 4,400.00              4,400.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2117

ราคาทีเ่สนอ  4,400.00  บาท ราคา  4,400.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

21 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 2,080.00              2,080.00      เฉพาะเจาะจง หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั หจก. เรืองแสงไทย จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2120

ราคาทีเ่สนอ  2,080.00  บาท ราคา  2,080.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

22 จดัซือ้วสัดกุ่อสร้าง 4,940.00              4,940.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2121

ราคาทีเ่สนอ  4,940.00  บาท ราคา  4,940.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

23 จดัซือ้วสัดไุฟฟ้าและวิทยุ 3,235.00              3,235.00      เฉพาะเจาะจง หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั หจก.เรืองแสงไทย  จ ากดั คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่I0864-2122

ราคาทีเ่สนอ  3,235.00  บาท ราคา  3,235.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

24 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,200.00              2,200.00      เฉพาะเจาะจง วิชยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วิชยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 31/9

ราคาทีเ่สนอ  2,200.00  บาท ราคา  2,200.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

25 จดัซือ้วสัดกุารเกษตร 2,250.00              2,250.00      เฉพาะเจาะจง วิชยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา วิชยั รุ่งเรืองพนัธุ์ปลา คณุสมบตัิของวสัดสุมราคา ใบสง่ของเลขที ่ 31/11

ราคาทีเ่สนอ  2,250.00  บาท ราคา  2,250.00  บาท ทีเ่สนอ ลงวนัที ่ 20  สิงหาคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจดัซือ้/จดัจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม    2564

ศนูย์วิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้บรีุรัมย์ กองวิจยัและพฒันาพนัธุกรรมสตัว์น า้ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วนัที.่......1 -31.....เดือน..สิงหาคม...พ.ศ.......2564........

ล าดบัที่ งานทีจ่ดัซือ้หรือจดัจ้าง วงเงินทีจ่ะซือ้หรือจ้าง ราคากลาง วธีิซือ้หรือจ้าง เหตผุลทีค่ดัเลอืกโดยสรุป


