
แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 11,500.00    11,500.00    ตกลงราคา นายสุริยา  สุธารัตน์ นายสุริยา  สุทธารัตน์  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  169/2561
เสนอราคา 11,50.00 บาท เสนอราคา 11,500.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  04/06/2561

2 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,700.00      5,700.00     ตกลงราคา หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  170/2561

เสนอราคา 5,700.00 บาท เสนอราคา 5,700.00 บาท  05/06/2561
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00    15,000.00    ตกลงราคา อูต่ิ่งเซอร์วสิ อูต่ิ่งเซอร์วสิ  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  171/2561

เสนอราคา  15,000.00 บาท เสนอราคา  15,000.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  05/06/2561
4 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000.00      1,000.00     ตกลงราคา หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  172/2561

เสนอราคา 1,000.00 บาท เสนอราคา 1,000.00 บาท  06/06/2561
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00        400.00        ตกลงราคา หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ หจก.โคราชคอมพวิเตอร์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  173/2561

เสนอราคา 400.00 บาท เสนอราคา 400.00 บาท  06/06/2561
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 9,500.00      9,500.00     ตกลงราคา นายสุริยา  สุธารัตน์ นายสุริยา  สุทธารัตน์  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  174/2561

 เสนอราคา  9,500.00 บาท  เสนอราคา 9,500.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  12/06/2561
7 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงฯ 2,910.00      2,910.00     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  175/2561

เสนอราคา 2,910.00 บาท เสนอราคา 2,910.00 บาท  18/06/2561
8 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงฯ 2,473.50      2,473.50     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  176/2561

เสนอราคา 2,473.50บาท เสนอราคา 2,473.50 บาท  18/06/2561
9 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงฯ 727.50        727.50        ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  177/2561

เสนอราคา 727.50 บาท เสอราคา 727.50 บาท  18/06/2561

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  2561
   ส านักงานประมงจังหวดันครราชสีมา

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

หนา้ที ่1



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

10 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงฯ 3,521.10      3,521.10     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  178/2561
 เสนอราคา 3,521.10  บาท  เสนอราคา 3,521.10 บาท  12/06/2561

11 ค่าวสัดุน้ ามันเชือ้เพลิงฯ 756.60        756.60        ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  179/2561
 เสนอราคา 756.60 บาท  เสนอราคา 756.60 บาท  12/06/2561

12 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,700.00      2,700.00     ตกลงราคา อูต่ิ่งเซอร์วสิ อูต่ิ่งเซอร์วสิ  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  181/2561
 เสนอราคา 2,700.00 บาท  เสนอราคา 2,700.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  18/06/2561

13 ค่าวสัดุส านักงาน 58,560.00    58,560.00    ตกลงราคา หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  182/2561
เสนอราคา  58,560.00 บาท เสนอราคา  58,560.00 บาท  18/06/2561

14 ค่าวสัดุส านักงาน 36,240.00    36,240.00    ตกลงราคา ร้านวคิกี ้กอ๊ปปี้ ร้านวคิกี ้กอ๊ปปี้  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  183/2561
เสนอราคา 36,240.00 บาท เสนอราคา 36,240.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  18/06/2561

15 ค่าวสัดุการเกษตร 2,400.00      2,400.00     ตกลงราคา นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  184/2561
เสนอราคา 2,400.00 บาท เสนอราคา 2,400.00 บาท  18/06/2561

16 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 2,160.00      2,160.00     ตกลงราคา ร้านทีบีมีเดีย ร้านทีบีมีเดีย  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  185/2561
เสนอราคา 2,160.00 บาท เสนอราคา 2,160.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  18/06/2561

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,420.00      5,420.00     ตกลงราคา อูต่ิ่งเซอร์วสิ อูต่ิ่งเซอร์วสิ  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  186/2561
เสนอราคา 5,420.00 บาท เสนอราคา 5420.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  20/06/2561

18 ค่าวสัดุส านักงาน 37,200.00    37,200.00    ตกลงราคา ร้านวคิกี ้กอ๊ปปี้ ร้านวคิกี ้กอ๊ปปี้  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  187/2561
เสนอราคา 37,200.00 บาท เสนอราคา 37,200.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  20/06/2561

19 วสัดุคอมพวิเตอร์ 58,680.00    58,680.00    ตกลงราคา หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  188/2561
เสนอราคา 58,680.00 บาท เสนอราคา 58,680.00 บาท  26/06/2561
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ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง
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วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

20 ค่าวสัดุส านักงาน 7,390.00      7,390.00     ตกลงราคา หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  189/2561
เสนอราคา 7,390.00 บาท เสนอราคา 7,390.00 บาท  26/6/2561

21 ค่าจ้างเหมาบริการ 20,500.00    20,500.00    ตกลงราคา นายสุริยา  สุธารัตน์ นายสุริยา  สุทธารัตน์  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  190/2561
เสนอราคา 20,500.00 บาท เสนอราคา 20,500.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  27/06/2561

22 ค่าวสัดุส านักงาน 2,480.00      2,480.00     ตกลงราคา หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  191/2561
เสนอราคา 2,480.00 บาท เสนอราคา 2,480.00 บาท  27/06/2561

23 ค่าวสัดุส านักงาน 3,530.00      3,530.00     ตกลงราคา หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน หจก.ชัยพทัธเ์คร่ืองเขียน เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  192/2561
เสนอราคา 3,530.00 บาท เสนอราคา 3,530.00 บาท  27/06/2561

24 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000.00      1,000.00     ตกลงราคา หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิ๊ก ซิสเต็มส์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  193/2561
เสนอราคา 1,000.00 บาท เสนอราคา 1,000.00 บาท  27/06/2561

25 ค่าวสัดุการเกษตร 38,043.00    38.043.00 ตกลงราคา หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  194/2560
เสนอราคา 38,043.00 บาท เสนอราคา 38,043.00 บาท  28/06/2561

26 ค่าวสัดุการเกษตร 8,750.00      8,750.00     ตกลงราคา นางวณีา  มาบจะบก นางวณีา  มาบจะบก เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  195/2561
เสนอราคา  8,750.00บาท เสนอราคา 8,750.00 บาท  228/06/2561

27 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 3,005.00      3,005.00     ตกลงราคา ร้านทีบีมีเดีย ร้านทีบีมีเดีย  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  196/2561
 เสนอราคา 3,005.00 บาท  เสนอราคา 3,005.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  28/06/2561

28 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,260.00      1,260.00     ตกลงราคา ร้านทีบีมีเดีย ร้านทีบีมีเดีย  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  197/2561
 เสนอราคา 1,260.00 บาท  เสนอราคา 1,200.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  29/06/2561

29 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายฯ 1,250.00      1,250.00     ตกลงราคา บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั บ.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากดั  เปน็ผู้รับจ้างที่ประกอบ  198/2561
 เสนอราคา 1,250.00 บาท  เสนอราคา 1,250.00 บาท  อาชีพนี้โดยตรง  29/06/2561

30 ค่าวสัดุน้ ามันฯ 2,138.70      2,138.70     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  199/2561
 เสนอราคา 2138.70 บาท  เสนอราคา 2,138.70 บาท  29/06/2561

หนา้ที ่3



ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่   
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

31 ค่าวสัดุน้ ามันฯ 4,164.80      4,164.80     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  200/2561
 เสนอราคา 4,164.80 บาท  เสนอราคา 4,164.80 บาท  29/06/2561

32 ค่าวสัดุน้ ามันฯ 989.40        989.40        ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  201/2561
 เสนอราคา 989.40 บาท  เสนอราคา 989.40 บาท  29/06/2561

33 ค่าวสัดุน้ ามันฯ 1,381.80      1,381.80     ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว ห้างหุ้นส่วนจ ากดั 7 กา้ว เปน็ผู้จ าหนา่ยสินค้าโดยตรง  202/2561
 เสนอราคา 1,381.80 บาท  เสนอราคา 1,381.80 บาท  29/6/2561

หนา้ที ่4


