
แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีต้่องจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       9,055.05 สืบราคาจาก

ร้านค้า
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
 ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง 

9,055.05 บาท

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง  

 9,055.05 บาท

คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 95/2562   
ลง วันที ่1 ก.ค./2562

2 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน1 รายการ

         950.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 96/2562   
ลง วันที ่1 ก.ค./2562

3 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ          775.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 97/2562   
ลง วันที ่1 ก.ค./2562

4 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 
รายการ

         222.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 98/2562   
ลง วันที ่1 ก.ค./2562

5 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ          490.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 99/2562   
ลง วันที ่3 ก.ค./2562

6 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน1 รายการ

         750.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 100/2562  
 ลง วันที ่4 ก.ค./2562

7 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ          263.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 101/2562  
 ลง วันที1่1 ก.ค./2562

8 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร   20 รายการ 7,240.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จอเงิน จอเงิน คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 102/2562  
 ลง วันที1่1 ก.ค./2562

9 ซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 01-015-02176-00

1,200.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านน้อยอเิลคทรอนิค ร้านน้อยอเิลคทรอนิค คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 103/2562  
 ลง วันที1่8 ก.ค./2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ส านักงานประมงจังหวดัหนองบวัล าภู กรมประมง จังหวดัหนองบวัล าภู

 ณ วนัที ่ ๓1 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562



10 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน
 2 รายการ

      3,900.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 104/2562  
 ลง วันที1่8 ก.ค./2562

11 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 2,300.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านอณุาภรณ์ดอกไม้สด ร้านอณุาภรณ์ดอกไม้สด คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 105/2562  
 ลงวันที ่18 ก.ค./2562

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 10 รายการ 8,115.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 106/2562  
 ลงวันที1่8 ก.ค./2562

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 263.00         สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 107/2562  
 ลงวันที ่24 ก.ค./2562

14 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน  จ านวน 1 
รายการ

4,750.00        สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเอก๊อปปี้ เซอร์วสิ ร้านโอเอก๊อปปี้ เซอร์วสิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 108/2562  
 ลงวันที ่24 ก.ค./2562

15 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ     33,900.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

สุภาพฟาร์ม สุภาพฟาร์ม คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 109/2562  
 ลงวันที ่24 ก.ค./2562

16 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน1 รายการ

      1,890.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 110/2562  
 ลงวันที ่24 ก.ค./2562

17 จา้งเหมาบริการงานรักษาความ
ปลอดภัย จ านวน 1 งาน

    17,000.00 ราคาทีเ่คยจา้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอาทิตย ์อ าไพร นายอาทิตย ์อ าไพร คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 111/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562

18 จา้งเหมาบริการพนักงานขบัรถยนต์ 
จ านวน 1 งาน

    20,000.00 ราคาทีเ่คยจา้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอลงกต สารกุล นายอลงกต สารกุล คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 112/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562

19 จา้งเหมาบริการงานท าความสะอาด 
จ านวน 1 งาน

    16,600.00 ราคาทีเ่คยจา้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวใจ กจิพรมมา นางสาวใจ กจิพรมมา คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 113/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562

20 จา้งเหมาบริการงานประมงจ านวน 1 
งาน

    20,000.00 ราคาทีเ่คยจา้ง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นางสาวชลธิชา พรหมโสภานางสาวชลธิชา พรหมโสภา คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 114/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562

21 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
 ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง  

 ท

คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 115/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562

22 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 3,030.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบคุส์ หจก.ธนาบคุส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ 116/2562  
 ลงวันที ่31 ก.ค./2562


