
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

1 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 7 รายการ 8,412.00 8,412.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 8,412.00        ราคาต  าสุด

77/2564
8 กันยายน 2564

2 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 1,580.00 1,580.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที 
เทรดด้ิง จ ากัด 1,580.00        ราคาต  าสุด

78/2564
8 กันยายน 2564

3
รายงานขอจ้าง จัดท าวัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 1 รายการ 350.00 350.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน ป้ายพอดี 350.00           ราคาต  าสุด

79/2564
13 กันยายน 2564

4 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ 2,205.00 2,205.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 2,205.00        ราคาต  าสุด

80/2564
15 กันยายน 2564

5 รายงานขอซ้ือ วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 2 รายการ 1,161.00    1,161.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 1,161.00        ราคาต  าสุด

81/2564
16 กันยายน 2564

6 รายงานขอซ้ือ วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ 2,297.00    2,297.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 2,297.00        ราคาต  าสุด

82/2564
16 กันยายน 2564

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนกันยำยน 2564
หน่วยงำน/โครงกำร ส ำนักงำนประมงจังหวัดเลย

วันท่ี 4 เดือนตุลำคม พ.ศ.2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

7 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 2 รายการ 374.00       374.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 374.00           ราคาต  าสุด

83/2564
16 กันยายน 2564

8 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 698.00       698.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 698.00           ราคาต  าสุด

84/2564
16 กันยายน 2564

9 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 6 รายการ 1,216.00    1,216.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 1,216.00        ราคาต  าสุด

85/2564
16 กันยายน 2564

10
รายงานขอจ้าง จัดท าวัสดุ
ส านักงาน (ตรายาง) 
จ านวน 7 รายการ 2,550.00    2,550.00      เฉพาะเจาะจง เมืองเลยการพิมพ์ 2,550.00        ราคาต  าสุด

86/2564
20 กันยายน 2564

11 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ 1,170.00    1,170.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที 
เทรดด้ิง จ ากัด 1,170.00        ราคาต  าสุด

87/2564
21 กันยายน 2564

12 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 4 รายการ 4,446.00    4,446.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 4,446.00        ราคาต  าสุด

88/2564
21 กันยายน 2564

13 รายงานขอซ้ือ วัสดุงานบ้าน
งานครัว จ านวน 8 รายการ 5,811.00    5,811.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 5,811.00        ราคาต  าสุด

89/2564
21 กันยายน 2564

14 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 1 รายการ 5,780.00    5,780.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที
เทรดด้ิง จ ากัด 5,780.00        ราคาต  าสุด

90/2564
22 กันยายน 2564

15 รายงานขอซ้ือ วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 รายการ 7,090.00    7,090.00      เฉพาะเจาะจง

บริษัท มอเลย ไอที
เทรดด้ิง จ ากัด 7,090.00        ราคาต  าสุด

91/2564
23 กันยายน 2564



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ
และรำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
และรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ

หรือจ้ำง

16 รายงานขอซ้ือ วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
 จ านวน 2 รายการ 3,170.00    3,170.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 3,170.00        ราคาต  าสุด

92/2564
23 กันยายน 2564

17 รายงานขอซ้ือ วัสดุส านักงาน 
จ านวน 4 รายการ 954.00       954.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศดี จ ากัด 954.00           ราคาต  าสุด

93/2564
23 กันยายน 2574


