
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์
จ านวน 1 รายการ 706.20 706.20         เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด 706.20           ราคาต  าสุด

58/2564
2 สิงหาคม 2564

2 รายงานขอซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 9 รายการ 32,581.50 32,581.50    เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี 
ไซแอนติฟิค จ ากัด 32,581.50      ราคาต  าสุด

59/2564
2 สิงหาคม 2564

3 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 6 รายการ 1,700.00 1,700.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเลยการพิมพ์ 1,700.00        ราคาต  าสุด

60/2564
3 สิงหาคม 2564

4 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ 2,056.00 2,056.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น (เลย) จ ากัด 2,056.00        ราคาต  าสุด

61/2564
4 สิงหาคม 2564

5
รายงานขอจ้าง จัดท าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน ๓ รายการ 3,200.00    3,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายพอดี 3,200.00        ราคาต  าสุด

62/2564
9 สิงหาคม 2564

6 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 9,600.00    9,600.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที 
เทรดด้ิง จ ากัด 9,600.00        ราคาต  าสุด

63/2564
9 สิงหาคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2564
หน่วยงำน/โครงกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดเลย

วันท่ี 3 เดือนกันยำยน พ.ศ.2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7
รายงานขอจ้าง ถ่ายเอกสารสี 3,201.00    3,201.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน เทคนิค โอ.เอ. 3,201.00        ราคาต  าสุด

64/2564
9 สิงหาคม 2564

8
รายงานขอจ้าง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน กค 5473 เลย 24,898.90  24,898.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูเลย จ ากัด 24,898.90      ราคาต  าสุด

65/2564
10 สิงหาคม 2564

9

รายงานขอจ้าง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน 
บจ 3072 เลย 11,609.50  11,609.50    เฉพาะเจาะจง ร้าน นรินทร์แอร์ 11,609.50      ราคาต  าสุด

66/2564
10 สิงหาคม 2564

10 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 3 รายการ 7,090.00    7,090.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที 
เทรดด้ิง จ ากัด 7,090.00        ราคาต  าสุด

67/2564
13 สิงหาคม 2564

11 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๒ รายการ 11,580.00  11,580.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที 
เทรดด้ิง จ ากัด 11,580.00      ราคาต  าสุด

68/2564
13 สิงหาคม 2564

12 รายงานขอซ้ือ วัสดุการเกษตร 
จ านวน 6 รายการ 75,540.00  75,540.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน โชคช านาญ 75,540.00      ราคาต  าสุด

69/2564
13 สิงหาคม 2564

13 รายงานขอซ้ือ วัสดุการเกษตร 
จ านวน 8 รายการ 92,230.00  92,230.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน แสงรุ่งเรืองเกษตร 92,230.00      ราคาต  าสุด

70/2564
13 สิงหาคม 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

14

รายงานขอจ้าง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื องปรับอากาศ) 
จ านวน 2 รายการ 2,461.00    2,461.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน นรินทร์แอร์ 2,461.00        ราคาต  าสุด

71/2564
16 สิงหาคม 2564

15

รายงานขอจ้าง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื องปรับอากาศ) 
จ านวน 1 รายการ 1,605.00    1,605.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน นรินทร์แอร์ 1,605.00        ราคาต  าสุด

72/2564
16 สิงหาคม 2564

16
รายงานขอจ้าง จัดท าวัสดุ
ส านักงาน (ตรายาง) 
จ านวน 4 รายการ 1,200.00    1,200.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเลยการพิมพ์ 1,200.00        ราคาต  าสุด

73/2564
17 สิงหาคม 2564

17 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน
จ านวน 10 รายการ 23,124.00  23,124.00    เฉพาะเจาะจง

บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น (เลย) จ ากัด 23,124.00      ราคาต  าสุด

74/2564
18 สิงหาคม 2564

18
รายงานขอจ้าง จัดท าวัสดุ
ส านักงาน (ตรายาง) 
จ านวน 3 รายการ 1,350.00    1,350.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเลยการพิมพ์ 1,350.00        ราคาต  าสุด

75/2564
18 สิงหาคม 2564

19

รายงานขอจ้าง ซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษารถยนต์ราชการ 
หมายเลขทะเบียน 
บม 7088 เลย 11,659.79  11,659.79    เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้าเมืองเลย
จ ากัด 11,659.79      ราคาต  าสุด

76/2564
18 สิงหาคม 2564


