
แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานดูแลและบ ารุง รักษา
สวน ต้นไม้ สนามหญ้า และภมูิทศัน์ 
(เร่ิมจ้าง 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61)

8,500.00       - ตกลงราคา นายไพฑูรย์ ชามนตรี         
ราคาที่เสนอ 8,5๐๐.- บาท

นายไพฑูรย์ ชามนตรี      
ราคาที่เสนอ 8,5๐๐.- บาท

รายละเอียดการจ้างเหมา
บริการสมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง 1/2561 ลง
วนัที่ 2/ต.ค./2560

2 จ้างเหมาบริการงานประมง (เร่ิมจ้าง 1 
ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61)

10,000.00     - ตกลงราคา นายไพศาล ศรีคูณ        
ราคาที่เสนอ 1๐,0๐๐.- บาท

นายไพศาล ศรีคูณ       
ราคาที่เสนอ 1๐,0๐๐.- 
บาท

รายละเอียดการจ้างเหมา
บริการสมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง 2/2561 ลง
วนัที่ 2/ต.ค./2560

3 จ้างเหมาบริการงานท าความสะอาด 
(เร่ิมจ้าง 1 ต.ค. 60 ถึง 30 ก.ย. 61)

       8,300.00  - ตกลงราคา นางสาวใจ  กิจพรมมา         
ราคาที่เสนอ 8,3๐๐.- บาท

นางสาวใจ  กิจพรมมา       
  ราคาที่เสนอ 8,3๐๐.- 
บาท

รายละเอียดการจ้างเหมา
บริการสมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๓/2561 ลง
วนัที่ 2/ต.ค./2560

4 จ้างท าปา้ยไวนิล (การประชาสัมพนัธใ์ห้
เกษตรกรผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าเตรียมตัว
รับมือกับช่วงปลายฝน ต้นหนาว)

350.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๑/2561 วนัที่
 10 ต.ค.60

5 จ้างท าปา้ยไวนิล ประกอบการจัดเวทรัีบ
ฟงัความคิดเหน็ในการยกเลิกที่รักษาพชื
พนัธุ ์หนองบวั

300.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่เสนอ

ใบบส่ังจ้าง ๒/2561 
วนัที่ 10 ต.ค.60

6 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           851.10 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปโิตเลียม     
ใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้จริง 
851.10 บาท

หจก.เมืองนาง ปโิตเลียม     
ใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้จริง 
851.10 บาท

คุณสมบติัของวสัดุสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๔/2561 ลง
วนัที่ ๓1 ต.ค.60

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2560
ส านักงานประมงจังหวัดหนองบวัล าภ ูกรมประมง จังหวัดหนองบวัล าภู

 ณ วันที่  31  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560



ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคา
กลาง

วธิซ้ืีอ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป
เลขที่และวนัที่ของ

สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

7 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        4,800.00 โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปโิตเลียม     
ใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้จริง 
4,800.00 บาท

หจก.เมืองนาง ปโิตเลียม     
ใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้จริง 
4,800.00 บาท

คุณสมบติัของวสัดุสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ 5/2561 ลง
วนัที่ 2/ต.ค./2560

8 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3,942.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ 17/2561 ลง
วนัที่ 10/ต.ค./2560

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 4,888.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ 18/2561 ลง
วนัที่ 20/ต.ค./2560

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 300.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าด่ืม เพยีรงานน้ าทพิย์ ร้านน้ าด่ืม เพยีรงานน้ าทพิย์ คุณสมบติัของวสัดุสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ 26/2561 ลง
วนัที่ 20/ต.ค./2560

ต.ค. ๖๐ หน้าที่ ๒/๒


