
แบบ สขร.1

1 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,144.65      4,144.65     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  66/2562
เสนอราคา  4,144.65 บาท เสนอราคา  4,144.65 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  4/02/2562

2 วัสดุการเกษตร 1,670.00      1,670.00     เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  68/2562

เสนอราคา  1,670.00 บาท เสนอราคา  1,670.00 บาท  11/02/2562
3 วัสดุการเกษตร 480.00        480.00        เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  69/2562

เสนอราคา  480.00 บาท เสนอราคา  480.00 บาท  12/02/2562
4 วัสดุการเกษตร 1,500.00      1,500.00     เฉพาะเจาะจง นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  70/2562

เสนอราคา  1,500.00 บาท เสนอราคา  1,500.00 บาท  12/02/2562
5 วัสดุการเกษตร 4,000.00      4,000.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  71/2562

เสนอราคา 4,000.00 บาท เสนอราคา 4,000.00 บาท  14/02/2562
6 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 63,000.00    63,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทีบีมีเดีย ร้านทีบีมีเดีย  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ  73/2562

เสนอราคา  63,000.00 บาท เสนอราคา  63,000.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  15/02/2562
7 วัสดุการเกษตร 1,670.00      1,670.00     เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  74/2562

เสนอราคา  1,670.00 บาท เสนอราคา  1,670.00 บาท  18/02/2562
8 วัสดุการเกษตร 124,570.00  124,570.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  75/2562

เสนอราคา  124,570.00 บาท เสนอราคา  124,570.00 บาท  21/02/2562
9 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 2,302.80      2,302.80     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  76/2562

เสนอราคา 2,302.80 บาท เสนอราคา 2,302.80 บาท  21/02/2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี     
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์ 2562
   ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
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10 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 828.00        828.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  77/2562
เสนอราคา  828.00 บาท เสนอราคา  828.00 บาท  21/02/2562

11 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 6,505.80      6,505.80     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  78/2562
เสนอราคา  6,505.80 บาท เสนอราคา  6,505.80 บาท  21/02/2562

12 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 4,604.40      4,604.40     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  79/2562
เสนอราคา 4,604.40 บาท เสนอราคา 4,604.40 บาท  21/02/2562

13 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 1,407.60      1,407.60     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  80/2562
เสนอราคา  1,407.60 บาท เสนอราคา  1,407.60 บาท  21/02/2562

14 วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงฯ 745.20        745.20        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 7 ก้าว เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  81/2562
เสนอราคา  745.20 บาท เสนอราคา  745.20 บาท  21/02/2562

15 วัสดุการเกษตร 1,480.00      1,480.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ.นครราชสีมาเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  83/2562
เสนอราคา  1,480.00 บาท เสนอราคา  1,480.00 บาท  25/02/2562

16 วัสดุการเกษตร 500.00        500.00        เฉพาะเจาะจง นางวีณา  มาบจะบก นางวีณา  มาบจะบก เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  84/2562
เสนอราคา  500.00 บาท เสนอราคา  500.00 บาท  25/02/2562

17 วัสดุการเกษตร 1,600.00      1,600.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง  85/2562
เสนอราคา  1,600.00 บาท เสนอราคา  1,600.00 บาท  27/02/2562
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