
แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิงประจ้าเดือน
ธันวาคม 2563

6,304.80          6,304.80   เฉพาะเจาะจง หจก.ไพโรจน์ศรีสะ
เกษบริการ เสนอ
ราคา 6304.85 
บาท

หจก.ไพโรจน์ศรีสะ
เกษบริการ ในราคา
 6304.8 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ023/2564
 ลว 4 มกราคม 
2564

2 จ้างเหมาเรืองมนตรี 27,000             27,000      เฉพาะเจาะจง นายเรืองมนตรี 
เขียวอัมพร เสนอ
ราคา 27,000 บาท

นายเรืองมนตรี 
เขียวอัมพร ในราคา
 27,000 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ024/2564
 ลว 5 มกราคม 
2564

3 จ้างเหมาบริการนคร วังทอง 24,900.00        24,900.00 เฉพาะเจาะจง นายนคร วังทอง 
เสนอราคา 
24,900 บาท

นายนคร วังทอง ใน
ราคา 248,900 
บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ
025/2564ลว 5 
มกราคม 2564

4 จ้างท้าป้ายประชาสัมพันธ์ 2,400 2,400 เฉพาะเจาะจง บริษัทปราชญ์สกรีน
 จ้ากัด เสนอราคา 
2,400 บาท

บริษัทปราชญ์สกรีน
 จ้ากัด ในราคา 
2,400 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ026/2564
 ลว 5 มกราคม 
2564

5 จ้างถ่ายเอกสาร 517.5 517.5 เฉพาะเจาะจง ร้านถ่ายเอกสาร
นายเขียว เสนอ
ราคา 517.5 บาท

ร้านถ่ายเอกสารนาย
เขียว ในราคา 
517.5 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ027/2564
 ลว 11 มกราคม 
2564

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน มกราคม 2564
ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน มกราคม 2564
ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564

6 งานบ้านงานครัว 1,705 1,705 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะเสนอ
ราคา 1705 บาท

ร้านชัยชนะในราคา
 1705  บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ028/2564
 ลว 11 มกราคม 
2564

7 ค่าน้้าด่ืมบริการประชาชน 450 450 เฉพาะเจาะจง นายนคร วังทอง 
เสนอราคา 450
บาท

นายนคร วังทอง ใน
ราคา 450 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ029/2564
 ลว 12 มกราคม 
2564

8 จ้างท้าพานพุม่ดอกไม้สด 500 500 เฉพาะเจาะจง ร้านวนิดาดอกไม้สด
 เสนอราคา 500 
บาท

ร้านวนิดาดอกไม้สด 
ในราคา 500 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ030/2564
 ลว 15 มกราคม 
2564

9 ซ่อมรถยนต์ ก 3489 ศก 3,081.60 3,081.60 เฉพาะเจาะจง บริษัทสยามนิสัน 
ศรีสะเกษ เสนอ
ราคา 3,081.60 
บาท

บริษัทสยามนิสัน 
ศรีสะเกษ ในราคา 
3081.60 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ031/2564
 ลว 19 มกราคม 
2564

10 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 4 รายการ 5,000.00 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านชัยชนะเสนอ
ราคา 5000 บาท

ร้านชัยชนะในราคา
 5000  บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ032/2563
 ลว 26 มกราคม 
2564

11 จ้างเหมาบริการเรืองมนตรี 
งวดที ่1

9,000 9,000 เฉพาะเจาะจง นายนคร วังทอง 
เสนอราคา 8,300
 บาท

นายนคร วังทอง ใน
ราคา 8,300 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ033/2564
 ลว 29 มกราคม 
2564



แบบ สขร.1

ล าดบั
ที่

งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ
ราคาและราคาที่

เสนอ

ผู้ทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกและราคาที่
ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตผุลทีคั่ดเลือกโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่อง
สัญญาหรือขอ้ตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบรายงานสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างรอบเดอืน มกราคม 2564
ส านักงานประมงจังหวัดศรีสะเกษ

ลงวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2564

12 จ้างเหมาบริการนคร วังทอง 
งวดที ่1

8,300.00 8,300.00 เฉพาะเจาะจง นายเรืองมนตรี 
เขียวอัมพร เสนอ
ราคา 4,500 บาท

นายเรืองมนตรี 
เขียวอัมพร เสนอ
ราคา 8,300 บาท

เพราะเป็นผู้มีอาชีพ
รับจ้างโดยตรง

ใบส่ังซ้ือ034/2564
 ลว 29 มกราคม 
2564


