
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
ราคาทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุน้า้มันเชื้อเพลิง 7,713.03         7,713.03  เฉพาะเจาะจง หจก.ไพโรจนศ์รีสะเกษ
บริการ เสนอราคา 
7,713.03 บาท

หจก.ไพโรจนศ์รีสะเกษ
บริการ ในราคา 
7,713.03 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ20/2563 
ลว 2 ธันวาคม 
2562

2 จ้างจัดท้าพานพุ่มดอกไม้สด 500                 500          เฉพาะเจาะจง ร้านจ้อนดอกไม้สด เสนอ
ราคา 500 บาท

ร้านจ้อนดอกไม้สด ใน
ราคา 500 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ21/2563 
ลว 2 ธันวาคม 
2562

3 เปล่ียนลูกดร๊ัม(ไอเฟค) 12,500            12,500     เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษ ไอเฟค 
เสนอราคา 12,500 บาท

หจก.ศรีสะเกษ ไอเฟค 
ในราคา 12,500 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ22/2563 
ลว 3 ธันวาคม 
2562

4 ค่าวัสดุส้านกังาน(ชัยชนะ) 4,335              4,335       เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะเสนอราคา 
4,335 บาท

ร้านชัยชนะในราคา 
4,335 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ23/2563 
ลว3 ธันวาคม 2562

5 ต่อพรบ.รถยนต์ส้านกังานฯ 2,580.84         2,580.84  เฉพาะเจาะจง นายชาญ ค าเรียงศรี เสนอ
ราคา 2,580.84 บาท

นายชาญ ค าเรียงศรี ใน
ราคา 2,580.84 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ24/2563 
ลว 4  ธันวาคม 
2562

6 จ้างถ่ายเอกสารแบบ
ส้ารวจสถิติ (ไอเฟค)

1,356 1,356 เฉพาะเจาะจง หจก.ศรีสะเกษ ไอเฟค 
เสนอราคา 1,356 บาท

หจก.ศรีสะเกษ ไอเฟค 
ในราคา 1,356  บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ252563 
ลว 13 ธันวาคม 
2562

7 ซ่อมรถยนต์ ก 3502 4,81.07 4,81.07 เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามนสิสันศรีสะ
เกษ จ ากัด เสนอราคา 
4,81.07 บาท

บริษัท สยามนสิสันศรี
สะเกษ จ ากัด ในราคา 
4,81.07 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ26/2563 
ลว 18 ธันวาคม 
2562

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที ่6 มกราคม 2563
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งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคาและ
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ผู้ทีไ่ดร้ับการคัดเลือก
และราคาทีต่กลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน ธนัวาคม 2562
ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที ่6 มกราคม 2563

8 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม
(หนอ่ยก๊อปปี)้

1,875 1,875 เฉพาะเจาะจง ร้านหนอ่ยก๊อปปี ้เสนอ
ราคา 1,875 บาท

ร้านหนอ่ยก๊อปปีใ้น
ราคา 1,875 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ27/2563 
ลว 18  ธันวาคม 
2562

9 จ้างเหมาจารุวงศ์ 10,000 10,000 เฉพาะเจาะจง นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ 
เสนอราคา 10,000 บาท

นายจารุวงศ์ พวงอินทร์ 
ในราคา 10,000 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ28/2563 
ลว 23 ธันวาคม 
2562

10 จ้างท้าปา้ยไวนลิ (ปราชญ์
สกรีน)

2,070 2,070 เฉพาะเจาะจง ร้านปราชญ์สกรีน เสนอ
ราคา 2,070 บาท

ร้านปราชญ์สกรีน ใน
ราคา 2,070 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ29/2563 
ลว 23  ธันวาคม 
2562

11 ร้านไวพัฒนก์ารเกษตร 3,950 3,950 เฉพาะเจาะจง ร้านไวพัฒนก์ารเกษตร 
เสนอราคา 3,950 บาท

ร้านไวพัฒนก์ารเกษตร 
ในราคา 3,950 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ30/2563 
ลว 23  ธันวาคม 
2562

12 ซ่อมรถยนต์ ฆภ 4194 กทม. 1,964.52 1,964.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซุซุตังปก้ศรีสะเกษ
 จ ากัด เสนอราคา 
1,964.52 บาท

บริษัท อีซุซุตังปก้ศรีสะ
เกษ จ ากัด เสนอราคา 
1,964.52 บาท

เพราะเปน็ผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ31/2563 
ลว 24  ธันวาคม 
2562


