
แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีต้่องจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  10,221.40 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
 ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง

 10,221.40 บาท

หจก.เมืองนาง ปิโต
เลียมใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้ 

  10,221.40 บาท

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 73/2562   
ลง วันที ่1/พ.ค./2562

2 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
01-015-02176-00

1,600.00   สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยอเิลคทรอนิค ร้านน้อยอเิลคทรอนิค คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 74/2562   
ลง วันที ่1/พ.ค./2562

3 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    2,400.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 75/2562   
ลง วันที ่1/พ.ค./2562

4 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพวิเตอร์                  
หมายเลขครุภัณฑ์ 01-031-06776-00

   2,500.00 สืบราคา
จากผู้รับ

จา้ง

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน ไอที เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย

ร้าน ไอที เซอร์วิส 
แอนด์ ซัพพลาย

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 76/2562   
ลง วันที ่1/พ.ค./2562

5 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 19 รายการ    6,085.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 77/2562   
ลง วันที ่13/พ.ค./2562

6 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ       770.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 78/2562   
ลง วันที ่13/พ.ค./2562

7 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       860.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 79/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 256๑
ส านักงานประมงจังหวดัหนองบวัล าภู กรมประมง จังหวดัหนองบวัล าภู

 ณ วนัที ่ ๓1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



8 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
01-015-02175-00

800.00      สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยอเิลคทรอนิค ร้านน้อยอเิลคทรอนิค คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ81/2562     
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

9 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่       220.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 82/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

10 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่    2,400.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 83/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

11 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 1 รายการ       285.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 84/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 1,000.00  สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านอุณาภรณ์ดอกไม้
สด

ร้านอุณาภรณ์ดอกไม้
สด

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาที่

เสนอ

ใบสั่งซ้ือ 85/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ  14,450.00 สืบราคา
จากร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 86/2562   
ลง วันที ่24/พ.ค./2562


