แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มกราคม..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...31.....เดือน..มกราคม......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

115.00

115.00

2

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

650.00

650.00

3

จัดจ้างทาตรายาง

4,260.00

4,260.00

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

2,465.00

2,465.00

5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

300.00

300.00

6

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

5,787.00

5,757.00

7

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

200.00

200.00

8

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

4,929.00

4,929.00

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา ร้านนิวไทยโพลา
ร้านนิวไทยโพลา
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 37/2560
ราคา 115 บาท
ราคา 115 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 4 ม.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด และให้ บส เลขที่ 30/2560
ไอ ทีช็อป
ทีช็อป
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 6 ม.ค. 60
ราคา 650 บาท
ราคา 650 บาท
ตกลงราคา หจก. ริมน่านมีเดีย
หจก. ริมน่านมีเดีย
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 31/2560
ราคา 4,260 บาท
ราคา 4,260 บาท
คุณภาพ ให้เครดิต
วันที่ 6 ม.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา หจก. ริมน่านมีเดีย
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 33/2560
ราคา 2,465 บาท
ราคา 2,465 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 9 ม.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
เสนอราคาต่าสุด และให้ บส เลขที่ 34/2560
ราคา 300 บาท
ราคา 300 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 12 ม.ค. 60
ตกลงราคา หจก. ริมน่านมีเดีย
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 35/2560
ราคม 5,757 บาท
ราคม 5,757 บาท
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 17 ม.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 39/2560
ไอ ทีช็อป
ทีช็อป
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 30 ม.ค. 60
ราคา 200 บาท
ราคา 200 บาท
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 40/2560
ไอ ทีช็อป
ทีช็อป
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 30 ม.ค. 60
ราคา 4,929 บาท
ราคา 4,929 บาท
หน่วยงานราชการ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......กุมภาพันธ์..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...28.....เดือน..กุมภาพันธ์......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

1

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,780.00

6,780.00

2

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(อบรมประมงโรงเรียน)
จัดจ้างทาป้าย
(อบรมประมงโรงเรียน)

13,300.00

13,300.00

1,200.00

1,200.00

4

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,580.00

2,580.00

5

จัดจ้างทาป้าย
(ทฤษฎีใหม่ 64 ป้าย)

12,480.00

12,480.00

6

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
(พระราชดาริ)

10,900.00

10,900.00

3

เลขที่และวันที่ของสัญญา
วิธีซื้อหรือจ้าง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 41/2560
ไอ ทีช็อป
ทีช็อป ราคา 6,780 บาท ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 2 ก.พ. 60
ราคา 6,780 บาท
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
เสนอราคาต่าสุด และให้ บส เลขที่ 42/2560
ราคา 13,300 บาท
ราคา 13,300 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ก.พ. 60
ตกลงราคา ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 43/2560
ราคา 1,200 บาท
ราคา 1,200 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 10 ก.พ. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 44/2560
ไอ ทีช็อป
ทีช็อป
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 10 ก.พ. 60
ราคา 2,580 บาท
ราคา 2,580 บาท
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 45/2560
ราคา 12,480 บาท
ราคา 12,480 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 17 ก.พ. 60
หน่วยงานราชการ
ตกลงราคา ร้านสมพร แอนด์
ร้านสมพร แอนด์
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 59/2560
ซัพพลาย
ซัพพลาย
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 2 ก.พ. 60
ราคา 10,900 บาท
ราคา 10,900 บาท
หน่วยงานราชการ
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มีนาคม..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...31.....เดือน..มีนาคม......พ.ศ..2560....

ลาดับที่
1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 13,474.80 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 170 บาท

บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 13,474.80 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 170 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

13,474.80

13,474.80

ตกลงราคา

170.00

170.00

ตกลงราคา

300.00

300.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 300 บาท

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 300 บาท

3

จัดจ้างทาป้าย
(คลินิกประมง)

4

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

3,475.00

3,475.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 3,475 บาท

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 3,475 บาท

5

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

3,192.00

3,192.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 3,192 บาท

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 3,192 บาท

6

จัดจ้างทาตรายาง

4,515.00

4,515.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 4,515 บาท

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 4,515 บาท

7

จัดจ้างทาป้าย
(พระเทพฯ)
จานวน 2 ป้าย
จัดจ้างทาป้าย
(รถประชาสัมพันธ์)
จานวน 2 ป้าย

2,110.00

2,110.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,110 บาท

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,110 บาท

1,800.00

1,800.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 1,800 บาท

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 1,800 บาท

8

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คดั เลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 48/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 1 มี.ค 60
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 49/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 1 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 50/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 1 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 51/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 10 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 52/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 10 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 53/2560
คุณภาพ ให้เครดิต
วันที่ 10 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 54/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 3 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 55/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 13 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

960.00

960.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 960 บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 2,180 บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 1,200 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น จากัด
ราคา 1,814,000 บาท
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น จากัด
ราคา 67,200 บาท
หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 33,600 บาท

9

จัดจ้างทาป้าย
(อบรมภูฟ้า)

10

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

2,180.00

2,180.00

ตกลงราคา

11

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

1,200.00

1,200.00

ตกลงราคา

12

จัดซื้อวัสดุการเกษตร
(งบกลุ่มจังหวัด)

1,814,000.00

1,814,00.00

สอบราคา

13

จัดซื้อครุภัณฑ์
การเกษตร
(งบกลุ่มจังหวัด)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(งบกลุ่มจังหวัด)

67,200.00

67,200.00

ตกลงราคา

33,600.00

33,600.00

ตกลงราคา

15

จัดจ้างทาป้าย
(งบกลุ่มจังหวัด)

1,150.00

1,150.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 1,150 บาท

16

จัดจ้างทาป้าย

250.00

250.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 250 บาท

14

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 56/2560
ราคา 960 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 9 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 57/2560
ทีช็อป ราคา 2,180 บาท ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 14 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 58/2560
ทีช็อป
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 14 มี.ค. 60
ราคา 1,200 บาท
หน่วยงานราชการ
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 60/2560
เปอเรชั่น จากัด
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 23 มี.ค. 60
ราคา 1,814,000 บาท หน่วยงานราชการ
บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 61/2560
เปอเรชั่น จากัด
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 23 มี.ค. 60
ราคา 67,200 บาท
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 62/2560
ราคา 33,600 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 23 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 63/2560
ราคา 1,150 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 24 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 64/2560
ราคา 250 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 21 มี.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......เมษายน..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...30.....เดือน..เมษายน......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

100.00

100.00

ตกลงราคา

ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 100 บาท
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 3,248.90 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 1,083 บาท
ร้านเพาเวอร์คอม
ราคา 1,000 บาท

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

2

3,248.90

3,248.90

ตกลงราคา

1,083.00

1,083.00

ตกลงราคา

4

จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(ถ่ายเอกสาร)
จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

1,000.00

1,000.00

ตกลงราคา

5

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

86,499.00

86,499.00

ตกลงราคา

ร้านนิรมลพาณิชย์
ราคา 86,499 บาท

6

จัดจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)

1,720.00

1,720.00

ตกลงราคา

นายภาณุพงศ์ สีนา
ราคา 1,720 บาท

7

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

550.00

550.00

ตกลงราคา

8

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์
(ศพก.)
จัดจ้างอัดกรอบรูป
(พระบรมฉายาลักษณ์)

45,000.00

45,000.00

ตกลงราคา

3,600.00

3,600.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 550 บาท
ร้านนิรมลพาณิชย์
ราคา 45,000 บาท
ร้านทวีกิจเอ็กซ์เพรส
ราคา 3,600 บาท

3

9

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ร้านนิวไทยโพลา
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 69/2560
ราคา 100 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 3 เม.ย.. 60
หน่วยงานราชการ
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 70/2560
ราคา 3,248.90 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 3 เม.ย. 60
ร้านบ้านเอกสาร
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 72/2560
ราคา 1,083 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 4 เม.ย. 60
ร้านเพาเวอร์คอม
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 74/2560
ราคา 1,000 บาท
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 12 เม.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านนิรมลพาณิชย์
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 65/2560
ราคา 86,499 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 12 เม.ย. 60
หน่วยงานราชการ
นายภาณุพงศ์ สีนา
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 66/2560
ราคา 1,720 บาท
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 18 เม.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ ร้เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 75/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 26 เม.ย. 60
ราคา 550 บาท
หน่วยงานราชการ
ร้านนิรมลพาณิชย์
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 67/2560
ราคา 45,000 บาท
คุณภาพ
วันที่ 28 เม.ย. 60
ร้านทวีกิจเอ็กซ์เพรส
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 68/2560
ราคา 3,600 บาท
ราคาต่าสุด
วันที่ 28 เม.ย. 60
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......พฤษภาคม..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...31.....เดือน....พฤษภาคม......พ.ศ..2560....

ลาดับที่
1
2

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

9,487.80

9,487.80

ตกลงราคา

115.00

115.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 9,487.80 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 115 บาท

3

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

350.00

350.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 350 บาท
ร้านอารีอิเล็คทริค
ราคา 3,000 บาท

4

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

3,000.00

3,000.00

ตกลงราคา

5

จัดจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)

740.00

740.00

ตกลงราคา

นายภาณุพงศ์ สีนา
ราคา 740 บาท

6

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

410.00

410.00

ตกลงราคา

7

จัดจ้างทาป้าย

3,460.00

3,460.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 410 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 3,460 บาท

8

จัดจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์

790.00

790.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 790 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 85/2560
ราคา 9,487.80 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 พ.ค. 60
ร้านนิวไทยโพลา
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 86/2560
ราคา 115 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 2 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 76/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 2 พ.ค. 60
ราคา 350 บาท
หน่วยงานราชการ
ร้านอารีอิเล็คทริค
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 77/2560
ราคา 3,000 บาท
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 8 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
นายภาณุพงศ์ สีนา
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 78/2560
ราคา 740 บาท
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 15 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 79/2560
ทีช็อป ราคา 410 บาท
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 18 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 80/2560
ราคา 3,460 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 19 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 81/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 22 พ.ค. 60
ราคา 790 บาท
หน่วยงานราชการ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

9

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
(กค-596 น่าน)

22,595.99

22,595.99

ตกลงราคา

10

จัดจ้างเหมาบริการ
(พนักงานขับรถยนต์)

1,720.00

1,720.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

หจก.โตโยต้าน่าน ผู้
จาหน่ายโตโยต้า
ราคา 22,595.99 บาท
นายภาณุพงศ์ สีนา
ราคา 1,720 บาท

หจก.โตโยต้าน่าน ผู้
จาหน่ายโตโยต้า
ราคา 22,595.99 บาท
นายภาณุพงศ์ สีนา
ราคา 1,720 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 82/2560
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 29 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 83/2560
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 30 พ.ค. 60
หน่วยงานราชการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......มิถุนายน..................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...30.....เดือน....มิถุนายน......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

ตกลงราคา

ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 115 บาท

2

ตกลงราคา
6,322.00

6,322.00

ตกลงราคา

4

จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(ถ่ายเอกสาร)
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,360.00

6,360.00

ตกลงราคา

5

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

6,685.00

6,685.00

ตกลงราคา

บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 9,487.80 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 6,322 บาท
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 6,360 บาท
หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 6,685 บาท

6

จัดจ้างทาตรายาง

800.00

800.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 800 บาท

7

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,650.00

6,650.00

ตกลงราคา

8

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

3,430.00

3,430.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 6,650 บาท
หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 3,430 บาท

3

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ร้านนิวไทยโพลา
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 87/2560
ราคา 115 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 2 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 88/2560
ราคา 9,487.80 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 มิ.ย. 60
ร้านบ้านเอกสาร
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 89/2560
ราคา 6,322 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 มิ.ย. 60
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 91/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 2 มิ.ย. 60
ราคา 6,360 บาท
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 92/2560
ราคา 6,685 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 2 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 93/2560
ราคา 800 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 2 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 94/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 9 มิ.ย. 60
ราคา 6,650 บาท
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 95/2560
ราคา 3,430 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 7 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

9

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

2,800.00

2,800.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 2,800 บาท

10

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

5,500.00

5ล500.00

ตกลงราคา

11

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1,437.00

1,437.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 5,500 บาท
หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 1,437 บาท

12

จัดจ้างซ่อมแซมรถยนต์
ม-0642

5,865.00

5,865.00

ตกลงราคา

ร้านสง่าออโต้พาร์ท
ราคา 5,865 บาท

13

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(งานบ้านงานครัว)

1,465.00

1,465.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 1,465 บาท

14

จัดจ้างทาป้าย

1,440.00

1,440.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 1,440 บาท

15

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

26,880.00

26,880.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 26,880 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 96/2560
ราคา 2,800 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 8 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 97/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 19 มิ.ย. 60
ราคา 5,500 บาท
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 98/2560
ราคา 1,437 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 28 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านสง่าออโต้พาร์ท
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 99/2560
ราคา 5,865 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 21 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 100/2560
ราคา 1,465 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 29 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 101/2560
ราคา 1,440 บาท
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 28 มิ.ย. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 103/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 29 มิ.ย. 60
ราคา 26,880 บาท
หน่วยงานราชการ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......กรกฎาคม.................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...31.....เดือน....กรกฎาคม......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

12,047.00

12,047.00

ตกลงราคา

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 12,047 บาท

2

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

6,570.00

6,570.00

ตกลงราคา

3

จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

130.00

130.00

ตกลงราคา

ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 6,570 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 130 บาท

4

1,709.00

1,709.00

ตกลงราคา

11,376.00

11,376.00

ตกลงราคา

25,125.00

25,125.00

ตกลงราคา

7

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(ถ่ายเอกสาร)
จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดจ้างซ่อมแซมบ้านพัก
ปอ.เมืองน่าน
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

5,700.00

5,700.00

ตกลงราคา

8

จัดจ้างเหมาบริการ

1,900.00

1,900.00

ตกลงราคา

9

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว

6,609.00

6,609.00

ตกลงราคา

5
6

ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 1,709 บาท
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 11,376 บาท
นายธนสร มากด่าน
ราคา 25,125 บาท
ร้าน น่านศึกษาภัณฑ์
ราคา 5,700 บาท
นายภาณุพงศ์ สีนา
ราคา 1,900 บาท
ร้าน พัชรสินพาณิชย์
ราคา 6,609 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
หจก. ริมน่านมีเดีย
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 104/2560
ราคา 12,047 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 3 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 105/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 6 ก.ค. 60
ราคา 6,570 บาท
หน่วยงานราชการ
ร้านนิวไทยโพลา
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 106/2560
ราคา 130 บาท
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 3 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
ร้านบ้านเอกสาร
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 107/2560
ราคา 1,709 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 3 ก.ค. 60
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 108/2560
ราคา 11,376 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 3 ก.ค. 60
นายธนสร มากด่าน
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 112/2560
ราคา 25,125 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 3 ก.ค. 60
ร้าน น่านศึกษาภัณฑ์
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 113/2560
ราคา 5,700 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 7 ก.ค. 60
นายภาณุพงศ์ สีนา
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 123/2560
ราคา 1,900 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 11 ก.ค. 60
ร้าน พัชรสินพาณิชย์
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 114/2560
ราคา 6,609 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 7 ก.ค. 60
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

10

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

10,600.00

10,600.00

ตกลงราคา

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร
ราคา 10,600 บาท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร
ราคา 10,600 บาท

11

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง

10,600.00

10,600.00

ตกลงราคา

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร
ราคา 10,600 บาท

หจก.ชัยวัฒน์ออโต้ไทร
ราคา 10,600 บาท

12

จัดจ้างเหมาบริการ

38,500.00

38,500.00

ตกลงราคา

ร้าน อรุณอลูมิเนีย่ ม
ราคา 38,500 บาท

ร้าน อรุณอลูมิเนีย่ ม
ราคา 38,500 บาท

13

จัดซื้อวัสดุการเกษตร

22,000.00

22,000.00

ตกลงราคา

14

6,725.00

6,725.00

ตกลงราคา

15

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงาน
ครัว
จัดจ้างเหมาบริการ

5,500.00

5,500.00

ตกลงราคา

16

จัดจ้างทาป้าย

2,890.00

2,890.00

ตกลงราคา

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น จากัด
ราคา 22,000 บาท
ร้าน พัชรสินพาณิชย์
ราคา 6,725 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 5,500 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,890 บาท

บริษัทโอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น จากัด
ราคา 22,000 บาท
ร้าน พัชรสินพาณิชย์
ราคา 6,725 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 5,500 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,890 บาท

17

จัดจ้างเหมาบริการ

11,750.00

11,750.00

ตกลงราคา

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 11,750 บาท

ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 11,750 บาท

18

จัดจ้างเหมาบริการ

8,500.00

8,500.00

ตกลงราคา

19

จัดจ้างเหมาบริการ

2,590.00

2,590.00

ตกลงราคา

นายศิรวิชย์ อุดอาจ
ราคา 8,500 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,590 บาท

นายศิรวิชย์ อุดอาจ
ราคา 8,500 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,590 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 115/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 17 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 116/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 17 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 117/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 17 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ เสนอ
บส เลขที่ 118/2560
ราคาต่าสุด และให้เครดิต วันที่ 17 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 119/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 20 ก.ค. 60
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 120/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 21 ก.ค. 60
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 121/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 21 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 122/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 21 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 123/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 27 ก.ค. 60
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 131/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 21 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน......สิงหาคม.................
(ชื่อหน่วยงาน).......สานักงานประมงจังหวัดน่าน.........
วันที่...31.....เดือน....สิงหาคม......พ.ศ..2560....

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

1

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1,730.00

1,730.00

ตกลงราคา

2

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ
จัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว

1,150.00

1,150.00

ตกลงราคา

130.00

130.00

ตกลงราคา

8,570.00

8,570.00

ตกลงราคา

3,359.70

3,359.70

ตกลงราคา

1,440.00

1,440.00

ตกลงราคา

7

จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุนามั
้ น
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(ถ่ายเอกสาร)
จัดซื้อวัสดุสานักงาน

10,000.00

10,000.00

ตกลงราคา

8

จัดจ้างทาป้าย

2,820.00

2,820.00

ตกลงราคา

9

จัดซื้อวัสดุสานักงาน

1,500.00

1,500.00

ตกลงราคา

3
4
5
6

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
ราคา 1,730 บาท
ร้านไฟฟ้าธัชชา
ราคา 1,150 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 130 บาท

ร้านรวมมิตรสรรพสินค้า
ราคา 1,730 บาท
ร้านไฟฟ้าธัชชา
ราคา 1,150 บาท
ร้านนิวไทยโพลา
ราคา 130 บาท

บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 5,750 บาท
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 3,359.70 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 1,440 บาท
ร้าน น่านศึกษาภัณฑ์
ราคา 10,000 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,820 บาท

บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 5,750 บาท
บริษัท สุขุมเซอร์วิสจากัด
ราคา 3,359.70 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 1,440 บาท
ร้าน น่านศึกษาภัณฑ์
ราคา 10,000 บาท
ร้านไอเดียพริ้นติ้ง
ราคา 2,820 บาท

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 1,500 บาท

หจก. ริมน่านมีเดีย
ราคา 1,500 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 125/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 126/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 127/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 2 ส.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 128/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 128/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 136/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 130/2560
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 2 ส.ค. 60
เสนอราคาต่าสุด ผลงานดี บส เลขที่ 132/2560
มีคุณภาพให้เครดิต
วันที่ 8 ส.ค. 60
หน่วยงานราชการ
สินค้าคุณภาพ เสนอราคา บส เลขที่ 133/2560
ต่าสุด และให้เครดิต
วันที่ 8 ก.ค. 60
หน่วยงานราชการ

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

10

จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

878.00

878.00

ตกลงราคา

11

จัดซื้อวัสดุสานักงาน
(ถ่ายเอกสาร)

1,578.00

1,578.00

ตกลงราคา

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก
ไอ ทีช็อป
ราคา 878 บาท
ร้านบ้านเอกสาร
ราคา 1,578 บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป หรือข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง
ห้างหุ้นส่วนสามัญ คลิก ไอ เสนอราคาต่าสุด สินค้ามี บส เลขที่ 134/2560
ทีช็อป
คุณภาพ และให้เครดิต
วันที่ 10 ส.ค. 60
ราคา 878 บาท
หน่วยงานราชการ
ร้านบ้านเอกสาร
สินค้ามีคณ
ุ ภาพ และให้ บส เลขที่ 135/2560
ราคา 1,578 บาท
เครดิตหน่วยงานราชการ วันที่ 17 ส.ค. 60
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

