
แบบ สขร. ๑

ล าดับ
ที่

งานทีต้่องจดัซ้ือจดัจา้ง วงเงินทีจ่ะซ้ือ
หรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จา้ง รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดรับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือหรือ

จา้ง

เหตุผลทีคั่ดเลือก
โดยสังเขป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

การซ้ือหรือจา้ง
1 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ          473.00 สืบราคาจาก

ร้านค้า
โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง
หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ

สมราคาทีเ่สนอ
ใบสั่งซ้ือ117/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

2 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 
รายการ

         707.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ118/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

3 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  จ านวน
 2 รายการ

      3,900.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ119/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

4 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร  7 รายการ 874.00         สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จอเงิน จอเงิน คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ120/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

5 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 10 รายการ 14,670.00    สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จอเงิน จอเงิน คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ121/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

6 จดัซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
จ านวน1 รายการ

         880.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ ร้าน เอ เอม็ กราฟฟกิ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ122/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

7 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 1,700.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านอณุาภรณ์ดอกไม้สด ร้านอณุาภรณ์ดอกไม้สด คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ123/2562   
ลง วันที ่5 ส.ค./2562

8 จดัซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ          211.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ124/2562   
ลง วันที ่7 ส.ค./2562

9 จดัซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2
รายการ

         440.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ125/2562   
ลง วันที ่7 ส.ค./2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
ส านักงานประมงจังหวดัหนองบวัล าภู กรมประมง จังหวดัหนองบวัล าภู

 ณ วนัที ่ ๓1 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562



10 จา้งเหมาบริการตัดหญ้า 1,600.00      สืบราคาจา้ง
ผู้รับจา้ง

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

นายอลงกต สารกลุ นายอลงกต สารกลุ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ126/2562   
ลง วันที ่7 ส.ค./2562

11 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 2,900.00      สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จอเงิน จอเงิน คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ127/2562   
ลง วันที ่14 ส.ค./2562

12 จดัซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 500.00         สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

จอเงิน จอเงิน คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ128/2562   
ลง วันที ่16 ส.ค./2562

13 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 26.50           สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ129/2562   
ลง วันที ่16 ส.ค./2562

14 จดัซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       5,597.60 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
 ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง 

5,597.60 บาท

หจก.เมืองนาง ปิโตเลียม
ใบแจง้หนี้ตามทีใ่ช้จริง  

 5,597.60 บาท

คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ129.1/256 
ลง วันที ่16 ส.ค./2562

15 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 945.00         สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ130/2562   
ลง วันที ่19 ส.ค./2562

16 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ 135.97         สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

หจก.ธนาบุคส์ หจก.ธนาบุคส์ คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ131/2562   
ลง วันที ่19 ส.ค./2562

17 จา้งซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์
 01-031-01639-00

         597.00 สืบราคาจาก
ร้านค้า

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านศิริขวัญคอมเซอร์วิส ร้านศิริขวัญคอมเซอร์วิส คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ132/2562   
ลง วันที ่19 ส.ค./2562

18 จา้งซ่อมบ ารุงยานพาหนะรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบียน กค 8625
 นภ หมายเลขครุภัณฑ์ 
02-006-01489-00  จ านวน 1 งาน

    12,023.95 สืบราคาจากผู้
รับจา้ง

โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัทมิตซูออโต
หนองบัวล าภู จ ากดั

บริษัทมิตซูออโต
หนองบัวล าภู จ ากดั

คุณสมบัติของวัสดุ
สมราคาทีเ่สนอ

ใบสั่งซ้ือ133/2562   
ลง วันที ่29 ส.ค./2562


