
แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ส านกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา

1 ค่าวสัดุการเกษตร 3,700.00      3,700.00    เฉพาะเจาะจง นางวีณา มาบจะบก นางวีณา มาบจะบก  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 61/2564

เสนอราคา 3,700.00 บาท เสนอราคา 3,700.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 03/08/2564

2 ค่าวสัดุส านกังาน 550.00         550.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชยัพทัธ์เคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชยัพทัธ์เคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 62/2564

เสนอราคา 550.00 บาท เสนอราคา 550.00 บาท 05/08/2564

3 ค่าวสัดุส านกังาน 6,540.00      6,540.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชยัพทัธ์เคร่ืองเขียน ห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชยัพทัธ์เคร่ืองเขียน เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 63/2564

เสนอราคา 6,540.00 บาท เสนอราคา 6,540.00 บาท 05/08/2564

4 ค่าวสัดุส านกังาน 2,400.00      2,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั โดมเซ็นเตอร์พอ้ยท ์จ  ากดั บริษทั โดมเซ็นเตอร์พอ้ยท ์จ  ากดั  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 

เสนอราคา 2,400.00 บาท เสนอราคา 2,400.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 

5 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,180.00      4,180.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 64/2564

เสนอราคา  4,180.00 บาท เสนอราคา  4,180.00 บาท 09/08/2564

6 ค่าวสัดุส านกังาน 4,750.00      4,750.00    เฉพาะเจาะจง บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ.จ ากดั บริษทั ก่ิงเพชร โอ.เอ.จ ากดั  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 66/2564

เสนอราคา 4,750.00 บาท เสนอราคา 4,750.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 09/08/2564

7 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 19,200.00    19,200.00  เฉพาะเจาะจง ร้านศกัด์ิศิลป์ โคราชกรุ๊ป ร้านศกัด์ิศิลป์ โคราชกรุ๊ป  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 67/2564

เสนอราคา 19,200.00 บาท เสนอราคา 19,200.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 09/08/2564

8 ค่าวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 1,398.00      1,398.00    เฉพาะเจาะจง ร้าน ทีบีมีเดีย โดยนายชินพฒัน์ ทิพยรั์กษาวงค์ ร้าน ทีบีมีเดีย โดยนายชินพฒัน์ ทิพยรั์กษาวงค์  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 68/2564

เสนอราคา 1,398.00 บาท เสนอราคา 1,398.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 09/08/2564

9 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00      2,100.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 69/2564

เสนอราคา 2,100.00 บาท เสนอราคา 2,10.00 บาท 09/08/2564

10 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตร์าชการ 1,480.00      1,480.00    เฉพาะเจาะจง อู่ต่ิงเซอร์วิส อู่ต่ิงเซอร์วิส  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 70/2564

เสนอราคา 1,480.00 บาท เสนอราคา 1,480.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 13/08/2564

11 ค่าวสัดุคอมพิวเตอร์ 2,500.00      2,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั โคราชคอมพิวเตอร์ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 71/2564

เสนอราคา  2,500.00 บาท เสนอราคา  2,500.00 บาท 13/08/2564

12 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตร์าชการ 8,500.00      8,500.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุชาติแอร์ โดยนายสุชาติ เนียมณรงค์ ร้านสุชาติแอร์ โดยนายสุชาติ เนียมณรงค์ เป็นผูจ้  าหน่ายสินคา้โดยตรง 73/2564

เสนอราคา 8,500.00 บาท เสนอราคา 8,500.00 บาท 16/08/2564

   ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564

ส านกังานประมงจงัหวดันครราชสีมา

13 ค่าวสัดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 13,214.50    13,214.50  เฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั บริษทั เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค จ ากดั  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 74/2564

เสนอราคา 13,214.50 บาท เสนอราคา 13,214.50 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 17/08/2564

14 ค่าจา้งเหมาบริการ 8,650.00      8,650.00    เฉพาะเจาะจง อู่วิเชียรการช่าง อู่วิเชียรการช่าง  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 75/2564

เสนอราคา 8,650.00 บาท เสนอราคา 8,650.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 18/08/2564

15 ค่าจา้งเหมาซ่อมฝ้าหลงัคาบา้นพกัของราชการ 12,880.00    12,880.00  เฉพาะเจาะจง นายประดิษฐ มูลสาร นายประดิษฐ มูลสาร  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 76/2564

เสนอราคา 12,880.00 บาท เสนอราคา 12,880.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 25/08/2564

16 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนตร์าชการ 32,460.00    32,460.00  เฉพาะเจาะจง นายสมชิด ลอยสนัน่ นายสมชิด ลอยสนัน่  เป็นผูรั้บจา้งท่ีประกอบ 77/2564

เสนอราคา 32,460.00 บาท เสนอราคา 32,460.00 บาท  อาชีพน้ีโดยตรง 27/08/2564

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
   ผู้ได้รับการคดัเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้าง
เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงนิที่จะ

ซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วธีิซ้ือหรือจ้าง


