
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด 84,000 84,000 ตกลงราคา นางสมปอง  งอยแพง ราคา

 84,000 บาท

นางสมปอง  งอยแพง ราคา 

84,000 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี 1/2560 

1 ต.ค.59

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2559

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2559



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,398 9,398 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,398 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,398 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-1/2560        

 4 พ.ย.59

2
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,690 10,690 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา10,690 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา10,690 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-2/2560        

 7 พ.ย.59

3
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 15,340 15,340 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา15,340 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร 15,340

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-3/2560       

 7 พ.ย.60

4
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมอาคาร

ส านักงานประมงจังหวัดสกลนคร
247,000 247,000 ตกลงราคา นางสมจิต  ศรีทอง ราคา

247,000 บาท

นางสมจิต  ศรีทอง ราคา

247,000 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี 2/2560 

1 พ.ย.59

5
จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะ

    (ฆภ 4202 กทม.)
1,730 1,730 ตกลงราคา อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์

ราคา 1,730 บาท

อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์

ราคา 1,730 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 1/2560        

16 พ.ย.59

6 จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะ    (กง 361 สน.)

1,850 1,850 ตกลงราคา อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์ 

ราคา 1,850 บาท

อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์ 

ราคา 1,850 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 2/2560        

16 พ.ย.59

7

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุง

ยานพาหนะ    (กข 6765 สน.)

5,514 5,514 ตกลงราคา อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์ 

ราคา 5,514 บาท

อู่ค่ ายนต์กิจ-ค่ าอะไหล่ยนต์ 

ราคา 5,514 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 3/2560         

16 พ.ย.59

8

จัดซ้ือป้ายไวนิล(โครงการ

ประมงอาสา)

675 675 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา675 

บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา675 บาท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 1/2560         

16 พ.ย.59

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2559

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2559



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9

จัดซ้ือป้ายไวนิล (โครงการ

พระราชด าริ)

1,575 1,575 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 1,575

 บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 1,575 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 2/2560        18

 พ.ย.59

10

ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (โครงการ

ประมงอาสา)

750 750 ตกลงราคา บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด 

ราคา750 บาท

บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด ราคา

750 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 3/2560        28

 พ.ย.59

11

วัสดุส านักงาน 225 225 ตกลงราคา บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด 

ราคา 225 บาท

บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด ราคา

 225 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 4/2560        28

 พ.ย.59

12

วัสดุก่อสร้าง 405 405 ตกลงราคา บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด 

ราคา 405 บาท

บริษัทเพ่ิมสุข 59 จ ากัด ราคา

 405 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 5/2560        28

 พ.ย.59



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,900 3,900 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,900

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,900

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-4/2560       

2 ธ.ค.59

2
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,690 6,690 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,690

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,690

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-5/2560       

2 ธ.ค.59

3
จ้างเหมาบุคคลภายนอก 2,000 2,000 ตกลงราคา นายณรงค์ศักด์ิ ยศอ่อน  

ราคา 2,000

นายณรงค์ศักด์ิ ยศอ่อน  ราคา

 2,000

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี4/2560          6

 ธ.ค.60

4
จัดซ้ือป้ายไวนิล(โครงการSF.) 1,350 1,350 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 1,350

 บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 1,350 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 6/2560          

6 ธ.ค.60

5
จัดซ้ือป้ายไวนิล(โครงการ สส.) 1,350 1,350 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย           

ราคา 1,350 บาท

ธนพลป้ายสวย              

ราคา 1,350 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 7/2560          

 6 ธ.ค.60

6
ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (โครงการ สส.) 4,800 4,800 ตกลงราคา หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ์ 

ราคา 4,800 บาท

หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ์ ราคา 

4,800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 8/2560          

7 ธ.ค.60

7
ซ้ือวัสดุฝึกอบรม (โครงการ SF.) 4,000 4,000 ตกลงราคา หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ์ 

ราคา 4,000 บาท

หจก.สกลรุงเจริญภัณฑ์ ราคา 

4,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 9/2560          

7 ธ.ค.61

8

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,462 8,462 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 8,462 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 8,462 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-6/2560       

 9 พ.ย.60

9
จัดซ้ือป้ายไวนิล 300 300 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวยราคา300 

บาท

ธนพลป้ายสวยราคา300 บาท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 10/2560        

15 ธ.ค.60

วันท่ี 4 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2559

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10
จัดซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและ

เผยแพร่

15,000 15,000 ตกลงราคา บจก.ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 

ราคา 15,000 บาท

บจก.ไอที สมาร์ท เซอร์วิส 

ราคา 15,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 11/2560       

21 ธ.ค.60

11
วัสดุการเกษตร 11,280 11,280 ตกลงราคา ทองพันธ์ุปลา ราคา 11,280

 บาท

ทองพันธ์ุปลา ราคา 11,280 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 12/2560       

30 ธ.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,590 6,590 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,590 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,590 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-7/2560     4

 ม.ค.60

2

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(งบกลุ่ม

จังหวัดฯ)

3,000,000 3,000,000 กรณีพิเศษ 1. สหก.ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

แปดร้ิว จ ากัด ราคา 

3,000,000 บาท            

2. ชุมนุมสหกรณ์ผู้

เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแห่ง

ประเทศไทยจ ากัด ราคา

3,060,000 บาท             

 3. สหก.ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

สุพรรณบุรี จ ากัด ราคา

3,150,000 บาท

สหก.ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแปด

ร้ิว จ ากัด ราคา 3,000,000 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด ราคา

เหมาะสม

สัญญาซ้ือขายท่ัวไปเลขท่ี 

1/2560 วันท่ี 4 ม.ค. 60

3
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,960 10,960 ตกลงราคา ทองพันธ์ุปลา ราคา 10,960

 บาท

ทองพันธ์ุปลา ราคา 10,960 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 13/2560         

 4 ม.ค.60

4
วัสดุส านักงาน 4,380 4,380 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์  

ราคา 4,380 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์  ราคา

 4,380 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 14/2560         

 4 ม.ค.60

5
จัดซ้ือป้ายไวนิล 300 300 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 300 

บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 300 บาท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 15/2560         

5 ม.ค.60

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2560

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

6

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,410 5,410 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,410 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,410 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-8/2560     5

 ม.ค.60

7

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,500 2,500 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,500 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,500 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-9/2560     6

 ม.ค.60

8
จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,728 1,728 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 1,728

 บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 1,728 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 16/2560         

9 ม.ค.60

9
จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,440 1,440 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 1,440

 บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 1,440 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 17/2560         

9 ม.ค.60

10
จัดซ้ือตรายาง 1,350 1,350 ตกลงราคา สกลนครบล๊อค ราคา 1,350

 บาท

สกลนครบล๊อค ราคา 1,350 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 18/2560         

9 ม.ค.60

11
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 

(กก 3990 สน.)

1,340 1,340 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

1,340 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 1,340 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 5/2560         

19 ม.ค.60

12
จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,463 1,463 ตกลงราคา ร้านอิงค์เจ็ท พร้ินต้ิง ราคา 

1,463 บาท

ร้านอิงค์เจ็ท พร้ินต้ิง ราคา 

1,463 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 19/2560         

 25 ม.ค.60

13
จัดซ้ือป้ายไวนิล 1,800 1,800 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 1,800

 บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 1,800 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 20/2560         

 25 ม.ค.60

14
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,000 4,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-10/2560     

31 ม.ค.60

15
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,570 3,570 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,570 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,570 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-11/2560     

31 ม.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,940 2,940 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,940 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,940 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-12/2560     

1ก.พ.60

2
วัสดุก่อสร้าง 750 750 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 750 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

750 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 21/2560        1

 ก.พ.60

3
วัสดุส านักงาน 1,290 1,290 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 1,290 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

1,290 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 22/2560        1

 ก.พ.60

4
วัสดุงานบ้านงานครัว 1,535 1,535 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 1,535 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

1,535 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 23/2560        1

 ก.พ.60

5
วัสดุการเกษตร 60,000 60,000 ตกลงราคา ทองพันธ์ุปลา ราคา 60,000

 บาท

ทองพันธ์ุปลา ราคา 60,000 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 24/2560        1

 ก.พ.60

6

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,650 3,650 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,650 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,650 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-13/2560     

10 ก.พ.60

7

จ้างเหมาบริการจัดงานกินปลา

(งบกลุ่มจังหวัดฯ)

500,000 595,095 ตกลงราคา บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 

500,000 บาท

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 500,000

 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี 3/2560 

20 ก.พ.60

8

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,550 3,550 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,550 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,550 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-14/2560     

21 ก.พ.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,500 8,500 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 8,500 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 8,500 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-15/2560     2

 มี.ค.60

2

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,600 2,600 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,600 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,600 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-16/2560     2

 มี.ค.60

3
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กก 3990 สน.)

4,340 4,340 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

4,340 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 4,340 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 6/2560         3

 มี.ค.60

4
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 690 690 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 690 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 690 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-17/2560     7

 มี.ค.60

5
จัดซ้ือป้ายไวนิล 675 675 ตกลงราคา ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 

675 บาท

ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 675

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 25/2560         

10 มี.ค.60

6
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8,685 8,685 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 8,685 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

8,685 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 26/2560         

10 มี.ค.60

7
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 3,600 3,600 ตกลงราคา อิสานมอเตอร์ 1996 ราคา

3,600 บาท

อิสานมอเตอร์ 1996 ราคา

3,600 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 27/2560        

10 มี.ค.60

8

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,400 2,400 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,400 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,400 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-18/2560     

15 มี.ค.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 3 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,500 3,500 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,500 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,500 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-19/2560     

16 มี.ค.60

10

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์

ผลิตพันธ์ุปลา (งบพัฒนาจังหวัด

ฯ)

100,000 99,000 ตกลงราคา นายค าลน  จันทร์ลาย ราคา

 99,000 บาท

นายค าลน  จันทร์ลาย ราคา 

99,000 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัไปเลขท่ี 4/2560   

 22 มี.ค.60

11

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-20/2560     

23 มี.ค.60

12
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(ฆภ 4202 สน.)

850 850 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 850 

บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 850 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 7/2560         

23 มี.ค.60

13
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กก 3990 สน.)

2,660 2,660 ตกลงราคา อิสานมอเตอร์ 1996 ราคา

2,660 บาท

อิสานมอเตอร์ 1996 ราคา

2,660 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 8/2560        

28 มี.ค.60

14

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,230 3,230 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,230 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,230 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-21/2560     

28 มี.ค.60

15
จัดซ้ือป้ายไวนิล 675 675 ตกลงราคา ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 

675 บาท

ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 675

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 28/2560     30

 มี.ค.60

16

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,600 2,600 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,600 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,600 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-22/2560     

31 มี.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,430 4,430 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,430 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,430 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-23/2560     4

 เม.ย.60

2
วัสดุการเกษตร 18,000 18,000 ตกลงราคา ทองพันธ์ุปลา ราคา 18,000

 บาท

ทองพันธ์ุปลา ราคา 18,000 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 29/2560         

4 เม.ย.60

3
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กง 361 สน.)

6,090 6,090 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

6,090 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 6,090 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 9/2560        

19 เม.ย.60

4

จ้างเหมาตรวจประเมินฟาร์ม 

GAP (งบกลุ่มจังหวัดฯ)

150,000 150,000 ตกลงราคา บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 

150,000 บาท

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 150,000

 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี  5/2560

 19 เม.ย.60

5

จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์เน้ือเย่ือ 

(งบกลุ่มจังหวัดฯ)

133,333 133,000 ตกลงราคา บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 

133,000 บาท

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย) ราคา 133,000

 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาจ้างท่ัวไปเลขท่ี  6/2560

 19 เม.ย.60

6

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(งบกลุ่ม

จังหวัดฯ)

392,920 391,107 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 386,880 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 386,880 บาท

ราคาเหมาะสม สัญญาซ้ือเลขท่ี 2/2560        

24 เม.ย.60

7
วัสดุก่อสร้าง 570 570 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 570 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

570 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 30/2560     25 

เม.ย.60

8
วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,800 9,800 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 9,800 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

9,800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 31/2560     25 

เม.ย.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9
จัดซ้ือป้ายไวนิล 36,000 36,000 ตกลงราคา ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 

36,000 บาท

ร้านอิงค์เจ็ทพร้ินต้ิง ราคา 

36,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 32/2560     26 

เม.ย.60

10

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,270 10,270 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 10,270 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 10,270 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-4/2560    27 

เม.ย.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,130 3,130 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,130 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,130 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-25/2560     2

 พ.ค.60

2
วัสดุก่อสร้าง 500 500 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 500 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

500 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 33/2560         

2 พ.ค.60

3

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,990 5,990 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,990 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,990 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-26/2560     

15 พ.ค.60

4

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,800 2,800 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,800 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 2,800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-27/2560     

16 พ.ค.60

5
วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 800 800 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 800 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-28/2560    

23 พ.ค.60

6

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(งบพัฒนา

จังหวัดฯ)

710,000 710,000 สอบราคา 1. สหก.ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ า

แปดร้ิว จ ากัด ราคา 

709,000 บาท               

2. บจก.โอเวอร์ออล คอร์

เปอเรช่ัน ราคา 710,000 

บาท

สหก.ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าแปด

ร้ิว จ ากัด ราคา 709,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ราคา

เหมาะสม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 3/2560      23

 พ.ค. 60

วันท่ี 1 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2560

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4

รายการ

346,000 346,000 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 346,000 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 346,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 34/2560        

25 พ.ค.60

8
จัดซ้ือป้ายไวนิล 900 900 ตกลงราคา ธนพลป้ายสวย ราคา 900

บาท

ธนพลป้ายสวย ราคา 900บาท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 35/2560     25

 พ.ค.60

9

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-29/2560    

29 พ.ค.60

10

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,100 10,100 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 10,100 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 10,100 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-30/2560    

30 พ.ค.60

11

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,800 4,800 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 4,800 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 4,800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 36/2560        

30 เม.ย.60

12

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4

รายการ

2,600 2,600 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 2,600 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 2,600 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 37/2560        

30 พ.ค.60

13

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,700 5,700 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,700 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 5,700 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-31/2560    

31 พ.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กข 6765 สน.)

4,315 4,315 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

4,315 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 4,315 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 10/2560        

3 มิ.ย.60

2
วัสดุฝึกอบรม 4,000 4,000 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 4,000 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

4,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 38/2560         

8 มิ.ย.60

3
จัดซ้ือป้ายไวนิล 900 900 ตกลงราคา ร้านนครป้ายสวยราคา 900

 บาท

ร้านนครป้ายสวยราคา 900 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 39/2560         

8 มิ.ย.60

4
วัสดุส านักงาน 4,685 4,685 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 4,685บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

4,685บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 40/2560         

8 มิ.ย.60

5
จัดซ้ือป้ายไวนิล 8,400 8,400 ตกลงราคา ร้านนครป้ายสวยราคา 

8,400 บาท

ร้านนครป้ายสวยราคา 8,400

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 41/2560         

9 มิ.ย.60

6

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,800 4,800 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,800 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,800 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-32/2560    9

 มิ.ย.60

7

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,200 3,200 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,200 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 3,200 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-33/2560    9

 มิ.ย.60

8
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (โครงการ

ศพก.)

187,600 187,600 ตกลงราคา ทองพันธ์ุปลา ราคา 

187,600 บาท

ทองพันธ์ุปลา ราคา 187,600

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 42/2560       

12 มิ.ย.60

9
วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 10,250 10,250 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 10,250 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

10,250 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 43/2560         

12 มิ.ย.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 3 เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

10
วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,900 3,900 ตกลงราคา หจก.สกลสกลนครเชอร์วิส 

โอเอ ราคา 3,900 บาท

หจก.สกลสกลนครเชอร์วิส โอ

เอ ราคา 3,900 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 44/2560         

12 มิ.ย.60

11
จัดซ้ือป้ายไวนิล 675 675 ตกลงราคา ร้านนครป้ายสวยราคา 675

 บาท

ร้านนครป้ายสวยราคา 675

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 45/2560         

12 มิ.ย.60

12

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,820 9,820 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,820 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,820 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-34/2560    

30 มิ.ย.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,460 6,460 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,460 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 6,460 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-35/2560   4 

ก.ค.60

2

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-36/2560   11

 ก.ค.60

3
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กก 3990 สน.)

1,820 1,820 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

1,820 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 1,820 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 11/2560       

11 ก.ค.60

4

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 9,600 9,600 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 9,600 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 9,600 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 46/2560       

11 ก.ค.60

5

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 36,000 36,000 ตกลงราคา บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 36,000 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอร์

เรช่ัน ราคา 36,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 47/2560       

13 ก.ค.60

6
จัดซ้ือป้ายสังกะสี 15,900 15,900 ตกลงราคา ร้านธนพลป้ายสวย ราคา 

15,900 บาท

ร้านธนพลป้ายสวย ราคา 

15,900 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 48/2560      13

 ก.ค.60

7
จัดซ้ือป้ายฟิวเจอร์บอร์ด 2,880 2,880 ตกลงราคา ร้านนครป้ายสวย ราคา 

2,880 บาท

ร้านนครป้ายสวย ราคา 2,880

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 49/2560       

17 ก.ค.60

8
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กต 4503 สน.)

8,681 8,681 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

8,681 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 8,681 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 12/2560       

17 ก.ค.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-37/2560   20

 ก.ค.60

10
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กง 361 สน.)

10,530 10,530 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

10,530 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 10,530

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 13/2560       

20 ก.ค.60

11
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กก 3990 สน.)

14,580 14,580 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

14,5800 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 14,580

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 14/2560       

21 ก.ค.60

12
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กข 6765 สน.)

29,110 29,110 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

29,110 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 29,110

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 15/2560       

21 ก.ค.60

13

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 11,700 11,700 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 11,700 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 11,700 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-38/2560   27

 ก.ค.60

14

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,480 4,480 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,480 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 4,480 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-39/2560   27

 ก.ค.60

15

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 29,162.10 29,162.10 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 29,162.10

บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 29,162.10บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-39.1/2560   

28 ก.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร(งบพัฒนา

จังหวัดฯ)

522,000 520,000 สอบราคา  1.ร้านหัวช้างการเกษตร 

(โกสุม) ราคา 520,000 บาท

                           2. 

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอ

เรช่ัน ราคา 519,000 บาท

บจก.โอเวอร์ออล คอร์เปอ

เรช่ัน ราคา 519,000 บาท

เสนอราคาต่ าสุด ราคา

เหมาะสม

สัญญาซ้ือเลขท่ี 4/2560        8

 ส.ค. 60

2

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000 1,000 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 1,000 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา1,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-40/2560   17

 ส.ค.60

3
ครุภัณฑ์ส านักงาน 55,900 55,900 ตกลงราคา หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า 

ราคา 55,000 บาท

หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า ราคา

 55,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 50/2560         

18 ส.ค.60

4
วัสดุคอมพิวเตอร์ 24,000 24,000 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 24,000บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

24,000บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 51/2560         

18 ส.ค.60

5
วัสดุส านักงาน 12,077 12,077 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 12,077บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

12,077บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 52/2560         

18 ส.ค.60

6
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(ม 1954 สน.)

6,250 6,250 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

6,250 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 6,250 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 16/2560      

18 ส.ค.60

7
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(ฆภ 4202 กทม.)

1,650 1,650 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

1,650 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 1,650 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17/2560      

18 ส.ค.60

8
จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร 3,000 3,000 ตกลงราคา ร้านนครสวรรค์ก๊อปป้ี ราคา

 3,000 บาท

ร้านนครสวรรค์ก๊อปป้ี ราคา 

3,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 17.1/2560     

 18 ส.ค.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 1 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2560



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

9
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง

(กง 361 สน.)

1,470 1,470 ตกลงราคา อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 

1,470 บาท

อู่ลองเจริญยนต์ ราคา 1,470 

บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 18/2560      

18 ส.ค.60

10

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 20,710 20,710 ตกลงราคา สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 20,710 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 20,710 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-41/2560   18

 ส.ค.60

11
จัดซ้ือป้ายไวนิล 3,375 3,375 ตกลงราคา ร้านนครป้ายสวย ราคา 

3,375 บาท

ร้านนครป้ายสวย ราคา 3,375

 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 53/2560      21

 ส.ค.60

12
จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบไฟฟ้า 25,000 25,000 ตกลงราคา หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า 

ราคา 25,000 บาท

หจก.แสงวิจิตรการไฟฟ้า ราคา

 25,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขท่ี 20/2560      

22 ส.ค.60

13
วัสดุส านักงาน งานบ้านงานครัว 5,000 5,000 ตกลงราคา หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ 

ราคา 5,000 บาท

หจก.สกลรุ่งเจริญภัณฑ์ ราคา 

5,000 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี 54/2560        

22 ส.ค.60



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 9,900 9,900 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,900 บาท

สหกรณ์การเกษตรเมือง

สกลนคร ราคา 9,900 บาท

ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี O-42/2560   25

 ก.ย.60

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2560

(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดสกลนคร

วันท่ี 2 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560


