
แบบ สขร.1

1 ค่าวัสดุโฆษณาฯ 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านศักด์ิศิลป์โคราชกรุ๊ป ร้านศักด์ิศิลป์โคราชกรุ๊ป  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   12/2563
 เสนอราคา  2,000.00 บาท  เสนอราคา  2,000.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  3/01/2563

2 ค่าวัสดุส านักงาน 9,560.00      9,560.00     เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    13/2563 
เสนอราคา  9,560.00 บาท เสนอราคา  9,560.00 บาท  6/01/2563

3 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง นางกนิฐา  เล่ียนยงค์ นางกนิฐา  เล่ียนยงค์  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   14/2563

เสนอราคา  5,000.00 บาท เสนอราคา  5,000.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  6/01/2563
4 ค่าวัสดุโฆษณาฯ 5,890.00      5,890.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทีบีมีเดีย ร้านทีบีมีเดีย  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   15/2563

เสนอราคา  5,890.00 บาท เสนอราคา  5,890.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  6/01/2563
5 ค่าวัสดุโฆษณาฯ 7,158.30      7,158.30     เฉพาะเจาะจง หจก.โคราชค้าป้าย 2016 หจก.โคราชค้าป้าย 2016  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   16/2563

เสนอราคา  7,158.30 บาท เสนอราคา  7,158.30 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  6/01/2563
6 ค่าวัสดุส านักงาน 7,800.00      7,800.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    17/2563 

เสนอราคา 7,800.00 บาท เสนอราคา 7,800.00 บาท  6/01/2563
7 ค่าวัสดุการเกษตร 14,880.00    14,880.00    เฉพาะเจาะจง ร้านเกษตรโคราช 50 ร้านเกษตรโคราช 50 เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    18/2563 

เสนอราคา  14,880.00 บาท เสนอราคา  14,880.00 บาท  6/01/2563
8 ค่าวัสดุก่อสร้าง 3,594.13      3,594.13     เฉพาะเจาะจง บ.อมรภัทรค้าวัสดุก่อสร้าง บ.อมรภัทรค้าวัสดุก่อสร้าง เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    19/2563 

เสนอราคา  3,594.13 บาท เสนอราคา  3,594.13 บาท  6/01/2563
9 ค่าวัสดุส านักงาน 2,310.00      2,310.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    20/2563 

เสนอราคา 2,310.00 บาท เสนอราคา 2,310.00 บาท  6/01/2563

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2563
   ส านักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   
     ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หนา้ที ่1



เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   
     ตกลงซ้ือหรือจ้าง

10 ค่าจ้างเหมาบริการ 4,900.00      4,900.00     เฉพาะเจาะจง บ.ก่ิงเพชร โอ เอ จ ากัด บ.ก่ิงเพชร โอ เอ จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   21/2563
เสนอราคา  4,900.00 บาท เสนอราคา  4,900.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  7/01/2563

11 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 11,736.00    11,736.00    เฉพาะเจาะจง บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด บ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ จ ากัด เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง   22/2563
เสนอราคา  11,736.00 บาท เสนอราคา  11,736.00 บาท  8/01/2563

12 ค่าวัสดุการเกษตร 15,000.00    15,000.00    เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    22.1/2563 
เสนอราคา 15,000.00 บาท เสนอราคา 15,000.00 บาท  8/01/2563

13 ค่าวัสดุการเกษตร 1,550.00      1,550.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวังปลา (โคราช) ร้านวังปลา (โคราช) เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    23/2563 
เสนอราคา  1,550.00 บาท เสนอราคา  1,550.00 บาท  8/01/2563

14 ค่าจ้างเหมาบริการ 3,500.00      3,500.00     เฉพาะเจาะจง ร้านวังปลา (โคราช) ร้านวังปลา (โคราช)  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ    24/2563 
เสนอราคา  3,500.00 บาท เสนอราคา  3,500.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  8/01/2563

15 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,786.00      1,786.00     เฉพาะเจาะจง บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด บ.ริโก้ (ประเทศไทย) จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ    25/2563 
เสนอราคา  1,786.00 บาท เสนอราคา  1,786.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง   10/01/2563

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1,620.00      1,620.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน หจก.ชัยพัทธ์เคร่ืองเขียน เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    26/2563 
เสนอราคา 1,620.00 บาท เสนอราคา 1,620.00 บาท   13/01/2563

17 ค่าจ้างเหมาบริการ 5,000.00      5,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   27/2563
 เสนอราคา  5,000.00 บาท  เสนอราคา  5,000.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง   13/01/2563

18 ค่าวัสดุการเกษตร 2,550.00      2,550.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    28/2563 
เสนอราคา 2,550.00 บาท เสนอราคา 2,550.00 บาท  14/01/2563

19 ค่าวัสดุการเกษตร 157,720.00  157,720.00  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    29/2563 
เสนอราคา 157,720.00 บาท เสนอราคา 157,720.00 บาท  15/01/2563

20 ค่าวัสดุการเกษตร 4,980.00      4,980.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    30/2563 
เสนอราคา 4,980.00 บาท เสนอราคา 4,980.00 บาท  15/01/2563

หนา้ที ่2



เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

       ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาท่ี   
     ตกลงซ้ือหรือจ้าง

21 ค่าวัสดุการเกษตร 1,870.00      1,870.00     เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดสหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจังหวัดนครราชสีมา จ ากัดเป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    31/2563 
เสนอราคา 1,870.00 บาท เสนอราคา 1,870.00 บาท  20/01/2563

22 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   32/2563
 เสนอราคา  2,000.00 บาท  เสนอราคา  2,000.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง   21/01/2563

23 ค่าวัสดุการเกษตร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    33/2563 
เสนอราคา 2,000.00 บาท เสนอราคา 2,000.00 บาท  22/01/2563

24 ค่าเช่าโทรศัพท์ 69,866.72    69,866.72    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ 34/2563 หรือ 2/2563

เสนอราคา 69,866.72 บาท เสนอราคา 69,866.72 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง  27/01/2563
25 ค่าวัสดุการเกษตร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ นายอิศเรศร์  พันธยุทธ์ เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    35/2563 

เสนอราคา 2,000.00 บาท เสนอราคา 2,000.00 บาท  28/01/2563
26 ค่าจ้างเหมาบริการ 2,306.39      2,306.39     เฉพาะเจาะจง บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด บ.โตโยต้าไทยเย็น จ ากัด  เป็นผู้รับจ้างท่ีประกอบ   36/2563

 เสนอราคา  2,306.39 บาท  เสนอราคา  2,306.39 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง   28/01/2563
27 ค่าวัสดุการเกษตร 2,000.00      2,000.00     เฉพาะเจาะจง เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เสาร์ฟาร์มเพาะพันธ์ุปลา เป็นผู้จ าหน่ายสินค้าโดยตรง    38/2563 

เสนอราคา 2,000.00 บาท เสนอราคา 2,000.00 บาท  28/01/2563

หนา้ที ่3


