
แบบ สขร. ๑

ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน 400.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้ าด่ืม เพยีรงานน้ า
ทพิย์

ร้านน้ าด่ืม เพยีรงาน
น้ าทพิย์

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๕๑.๑/2561  
 ลงวนัที่ ๓/พ.ค./256๑

2 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 2 รายการ 4,800.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยอิเลคทรอนิค ร้านน้อยอิเลคทรอนิค คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๒/2561   
ลงวนัที่ ๓/พ.ค./256๑

3 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        9,685.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๕๓/2561   
ลงวนัที่ ๓/พ.ค./256๑

4 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

น.ส.ฉันทนา พนัสุกาง น.ส.ฉันทนา พนัสุกาง คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๔/2561   
ลงวนัที่ ๓/พ.ค./256๑

5 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        4,710.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๕๕/2561   
ลงวนัที่ ๓/พ.ค./256๑

6 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

น.ส.สาวติรี พรมน้อย น.ส.สาวติรี พรมน้อย คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๖/2561   
ลงวนัที่ ๗/พ.ค./256๑

7 จ้างท าปา้ยไวนิล ประกอบการจัดนิทรรศการวนัถ่ายทอด
ความรู้เพื่อเร่ิมต้นฤดูกาลใหม่ Field day ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่ม
ประสิทธภิาพผลผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

1,400.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๗/2561   
ลงวนัที่ ๗/พ.ค./256๑

8 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

นางอ านาจ สายธนู นางอ านาจ สายธนู คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๘/2561   
ลงวนัที่ ๙/พ.ค./256๑

9 จัดจ้างซ่อมครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน 1 งาน 
หมายเลขทะเบยีน กข 4805 นภ หมายเลขครุภณัฑ์ 
02-006-01199-00

8,830.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๕๙/2561   
ลงวนัที่ ๙/พ.ค./256๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม 256๑
ส านักงานประมงจังหวัดหนองบัวล าภู กรมประมง จังหวัดหนองบัวล าภู

 ณ วันที ่ ๓๑ เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 256๑



ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

10 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน หมึกปร้ินเตอร์  brother T300 2,450.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านศิริขวญัคอมเซอร์วสิ ร้านศิริขวญัคอมเซอร์วสิ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๐/2561   
ลงวนัที่ ๙/พ.ค./256๑

11 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        6,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๖๑/2561   
ลงวนัที่ ๙/พ.ค./256๑

12 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 200.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.พฒันาชัยยนต์ 
จ ากัด

หจก.พฒันาชัยยนต์ 
จ ากัด

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๖๒/2561   
ลงวนัที่ ๑๐/พ.ค./256๑

13 จัดซ้ือวสัดุการเกษ๖ร        4,800.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านคลินิคเกษตร ร้านคลินิคเกษตร คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๓/2561   
ลงวนัที่ ๑๐/พ.ค./256๑

14 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

นางแก้วประไพร สุริเยศ นางแก้วประไพร สุริเยศ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๔/2561   
ลงวนัที่ ๑๐/พ.ค./256๑

15 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

นายบญุมา สาระผล นายบญุมา สาระผล คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๕/2561   
ลงวนัที่ ๑๕/พ.ค./256๑

16 จ้างเหมาท ากร่ า จ านวน  ๑ งาน      20,000.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

นายชาญณรงค์ แพงวงศ์ นายชาญณรงค์ แพงวงศ์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๖/2561   
ลงวนัที่ ๑๖/พ.ค./256๑

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

5,350.00       - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

หจก.สยามโปรเซิร์ฟ 
แอนด์ แอร์ซัพพลาย

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๗/2561   
ลงวนัที่ ๑๖/พ.ค./256๑

พ.ค. ๖๑ หน้าที่ ๒/4



ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

18 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน      10,300.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๖๘/2561   
ลงวนัที่ ๑๖/พ.ค./256๑

19 จัดจ้างเหมาบริการงานประมง (เร่ิมจ้าง ๑๗ พ.ค.๖๑ ถึง 30 
ก.ย. 61)

10,000.00     - ตกลงราคา น.ส.ชลธชิา พรหมโสภา
 ราคาที่เสนอ    1๐,0
๐๐.- บาท

น.ส.ชลธชิา พรหม
โสภา ราคาที่เสนอ    
1๐,0๐๐.- บาท

รายละเอียดการจ้าง
เหมาบริการสม
ราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๖๙/2561   
ลงวนัที่ ๑๗/พ.ค./256๑

20 จัดซ้ือวสัดุก่อสร้าง 335.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านมิตรศิลป ์วสัดุ
ก่อสร้าง

ร้านมิตรศิลป ์วสัดุ
ก่อสร้าง

ใบส่ังซ้ือ ๗๐/2561   
ลงวนัที่ ๑๗/พ.ค./256๑

21 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล โครงการแก้ไขปญัหาความยากจนของผู้
ลงทะเบยีนสวสัดิการแหง่รัฐ ป ี2561 (ภาคประมง)

450.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๗๑/2561   
ลงวนัที่ ๒๒/พ.ค./256๑

22 จัดซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว        1,382.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๗๒/2561   
ลงวนัที่ ๒๒/พ.ค./256๑

23 จัดจ้างซ่อมไฟฟา้ส านักงานประมงจังหวดัหนองบวัล าภู 300.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

นายค ามี  สนดา นายค ามี  สนดา คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๗๓/2561   
ลงวนัที่ ๒๘/พ.ค./256๑

24 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองตัดหญ้า ส านักงานประมงจังหวดั
หนองบวัล าภู

500.00          - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านณัฐอุปกรณ์ ร้านณัฐอุปกรณ์ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๗๔/2561   
ลงวนัที่ ๒๘/พ.ค./256๑

25 จัดจ้างท าปา้ยไวนิล  ประชาสัมพนัธ์           300.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ ร้าน เอ เอ็ม กราฟฟกิ คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ ๗๕/2561   
ลงวนัที่ ๒๘/พ.ค./256๑

พ.ค. ๖๑ หน้าที่ ๓/4



ล าดับที่ งานที่ต้องจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ไดรับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

26 จัดซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน มิถุนายน 2561 17,222.13     - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปโิต
เลียม ใบแจ้งหนี้ตามที่
ใช้จริง17,222.13 
บาท

หจก.เมืองนาง ปโิต
เลียมใบแจ้งหนี้ตามที่
ใช้จริง17,222.13 
บาท

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังซ้ือ 76/2561    
ลงวนัที่ ๓๐/พ.ค../256๑

27 จัดจ้างซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร ยี่หอ้ SHARP หมายเลข
ครุภณัฑ์ 01-028-00328-00 จ านวน 1 งาน

       5,600.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ
 ก๊อปปี้ เซอร์วสิ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ
 ก๊อปปี้ เซอร์วสิ

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๗๗/2561   
ลงวนัที่ ๓๐/พ.ค./256๑

28 จัดซ้ือวสัดุส านักงาน        9,500.00 - โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ
 ก๊อปปี้ เซอร์วสิ

หา้งหุ้นส่วนจ ากัด โอเอ
 ก๊อปปี้ เซอร์วสิ

คุณสมบติัของวสัดุ
สมราคาที่เสนอ

ใบส่ังจ้าง ๗๘/2561   
ลงวนัที่ ๓๐/พ.ค./256๑

พ.ค. ๖๑ หน้าที่ ๔/4


