
แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

1 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 งาน 
หมายเลขทะเบยีน ก-0229 นภ หมายเลขครุภณัฑ์ 
02-006-00704-99

5,680.00    - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่

เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๔/2561 วนัที่ 
๒๕ ธ.ค.60

2 จ้างท าปา้ยไวนิล การประกอบการจัดประชุมชี้แจงโครงการ
ส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ประจ าป ี2561

450.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่

เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๙/2561 ลง
วนัที่ ๘/ธ.ค./2560

3 จ้างซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภณัฑ์ 
01-031-04310-00

300.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมินทร์วสัดุ ร้านปรมินทร์วสัดุ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่

เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๑๐/2561 ลง
วนัที่ ๕/ธ.ค./2560

4 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกปร้ินเตอร์  Epson 3,600.00    - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านปรมินทร์วสัดุ ร้านปรมินทร์วสัดุ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๑๑/2561 ลง
วนัที่ ๘/ธ.ค./2560

5 จ้างท าปา้ยไวนิล เพื่อใช้ในการประกอบการจัดฝึกอบรมและ
ทศันศึกษาดูงานโครงการประมงอาสา ประจ าป ี2561 

450.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่

เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๑๓/2561 ลง
วนัที่ ๖/ธ.ค./2560

6 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        600.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๑๔/2561 ลง
วนัที่ ๖/ธ.ค./2560

7 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     4,126.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๑6/2561 ลง
วนัที่ ๖/ธ.ค./2560

8 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน     1,860.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๒๐/2561 ลง
วนัที่ ๔/ธ.ค./2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือธันวาคม  2560
ส านักงานประมงจังหวัดหนองบวัล าภ ูกรมประมง จังหวัดหนองบวัล าภู

 ณ วันที่  31  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560



ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

9 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        600.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๒๑/2561 ลง
วนัที่ ๒๒/ธ.ค./2560

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกปร้ินเตอร์  Cannon หมายเลข
ครุภณัฑ์ 037010010015

1,250.00    - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านศิริขวญัคอมเซอร์วสิ ร้านศิริขวญัคอมเซอร์วสิ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๒๓/2561 ลง
วนัที่ ๒๘/ธ.ค./2560

11 จ้างท าปา้ยไวนิล ประชาสัมพนัธ ์ การปอ้งกันการเกิด
อุบติัเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปใีหม่ 2561

450.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ เง่ือนไขรายละเอียด
เหมาะสมกับราคาที่

เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๒๔/2561 ลง
วนัที่ ๑๔/ธ.ค./2560

12 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน   14,403.80 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปโิต
เลียมใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้
จริง14403.80บาท

หจก.เมืองนาง ปโิต
เลียมใบแจ้งหนี้ตามที่ใช้
จริง14403.80บาท

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๒๕/2561 ลง
วนัที่ ๔/ธ.ค./2561

ธ.ค. ๖๐ หน้าที่ ๒/๒


