
แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,590.00      1,590.00     ตกลงราคา หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  277/2561
เสนอราคา 1,590.00 บาท เสนอราคา 1,590.00 บาท  04/09/2561

2 ค่าวัสดุ สนง. 116.00        116.00        ตกลงราคา บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  278/2561

เสนอราคา 116.00 บาท เสนอราคา 116.00 บาท  04/09/2561
3 ค่าจ้างเหมาบริการ 33,469.00    33,469.00    ตกลงราคา นางสาวจารุณี  ตามูล นางสาวจารุณี  ตามูล เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  279/2561

 เสนอราคา 33,469.00  บาท เสนอราคา 33,469.00  บาท  05/09/2561
4 ค่าวัสดุการเกษตร 18,000.00    18,000.00    ตกลงราคา นายทองอยู่  ไหวพริบ นายทองอยู่  ไหวพริบ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  280/2561

 เสนอราคา 18,000.00 บาท เสนอราคา 18,000.00 บาท  07/09/2561
5 ค่าจ้างเหมาบริการ 26,513.00    26,513.00    ตกลงราคา นายประดิษฐ มูลสาร นายประดิษฐ มูลสาร  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  281/2561

เสนอราคา 26,513.00 บาท เสนอราคา 26,513.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  07/09/2561
6 ค่าจ้างเหมาบริการ 15,000.00    15,000.00    ตกลงราคา น.ส.เพ็ญโฉม กองเฉย และ น.ส.เพ็ญโฉม กองเฉย และ  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  282/2561

น.ส.จุฑามาศ นาส าแดง น.ส.จุฑามาศ นาส าแดง  อาชีพนีโ้ดยตรง  07/09/2561
 เสนอราคา 15,000.00  บาท  เสนอราคา 15,000.00 บาท

7 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 940.00        940.00        ตกลงราคา ร้านทีบมีีเดีย ร้านทีบมีีเดีย  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  284/2561
เสนอราคา 940.00 บาท เสนอราคา  940.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  10/09/2561

8 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 5,374.60      5,374.60     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  284/2561
เสนอราคา 5,374.60 บาท เสอราคา 5,374.60 บาท  10/09/2561

9 ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,770.00      1,770.00     ตกลงราคา ร้านทีบมีีเดีย ร้านทีบมีีเดีย  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  285/2561
 เสนอราคา  1,770.00 บาท  เสนอราคา 1,770.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  11/09/2561

สรุปผลการด าเนนิการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กันยายน  2561
   ส านกังานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่  
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่  
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 20,700.00    20,700.00    ตกลงราคา นายสุริยา  สุธารัตน์ นายสุริยา  สุธารัตน์  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  286/2561
 เสนอราคา 20,700.00 บาท  เสนอราคา 20,700.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  12/09/2561

11 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,600.00      2,600.00     ตกลงราคา อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  287/2561

 เสนอราคา 2,600.00 บาท  เสนอราคา 2,600.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  14/09/2561
12 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,600.00      1,600.00     ตกลงราคา อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  288/2561

 เสนอราคา 1,600.00 บาท  เสนอราคา 1,600.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  14/09/2561
13 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,500.00      4,500.00     ตกลงราคา อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  289/2561

เสนอราคา 4,500.00  บาท เสนอราคา  4,500.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  14/09/2561
14 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 4,317.20      4,317.20     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  291/2561

เสนอราคา 4,317.20 บาท เสนอราคา 4,317.20 บาท  14/09/2561
15 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 4,706.90      4,706.90     ตกลงราคา หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว หา้งหุน้ส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  292/2561

เสนอราคา 4,706.90 บาท เสนอราคา 4,706.90 บาท  14/09/2561
16 ค่าวัสดุการเกษตร 2,040.00      2,040.00     ตกลงราคา สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจ.นม สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจ.นม เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  298/2561

เสนอราคา 2,040.00 บาท เสนอราคา 2,040.00 บาท  17/09/2561
17 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,500.00      8,500.00     ตกลงราคา ร้านสุชาติแอร์ ร้านสุชาติแอร์  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  299/2561

เสนอราคา 8,500.00 บาท เสนอราคา 8,500.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  17/09/2561
18 ค่าวัสดุ สนง. 11,350.00    11,350.00    ตกลงราคา หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  300/2561

เสนอราคา 11,350.00 บาท เสนอราคา 11,350.00 บาท  19/09/2561
19 ค่าวัสดุ สนง. 25,645.00    25,645.00    ตกลงราคา หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  301/2561

เสนอราคา 25,645.00 บาท เสนอราคา 25,645.00 บาท  19/09/2561
20 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,365.00      6,365.00     ตกลงราคา หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ หจก.โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  302/2561

เสนอราคา 6,365.00 บาท เสนอราคา 6,365.00 บาท  24/09/2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที ่  
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

21 ค่าวัสดุการเกษตร 6,000.00      6,000.00     ตกลงราคา สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจ.นม สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจ.นม เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  303/2561
เสนอราคา 6,000.00 บาท เสนอราคา 6,000.00 บาท  25/09/2561

22 วัสดุคอมพิวเตอร์ 19,560.00    19,560.00    ตกลงราคา หจก.เดอะบิก๊ ซิสเต็มส์ หจก.เดอะบิก๊ ซิสเต็มส์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  304/2561
เสนอราคา 19,560.00 บาท เสนอราคา 19,560.00 บาท  26/09/2561

23 ค่าจ้างเหมาบริการ 400.00        400.00        ตกลงราคา อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างทีป่ระกอบ  305/2561
เสนอราคา 400.00 บาท เสนอราคา 400.00 บาท  อาชีพนีโ้ดยตรง  26/09/2561


