
 
                                                     แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ.2560 
ชื่อหน่วยงาน... ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี 

วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560 
 

ล าดับ   
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
    วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
1. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,690 2,690 เฉพาะเจาะจง ร้านวุฒิไกรสิงห์บุรี เป็นเงิน 

2,690 บาท 
ร้านวุฒิไกรสิงห์บุรี เป็นเงิน 
2,690 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 1/2561   
ลงวันที่ 3 พ.ย. 2560 

2. ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,990 2,690 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน 3,990 บาท 

ร้านสบายดีคอมพวิเตอร ์เป็น
เงิน 3,990 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 2/2561   
ลงวันที่  3 พ.ย. 2560 

3. จ้างเหมาบริการ 9,045.67 9,045.67 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้า สิงห์บุรี จ ากัด 
เป็นเงิน 9,045.67 บาท 

บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรจี ากัด 
เป็นเงิน 9,045.67 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 3/2561   
ลงวันที่ 7  พ.ย. 2560 

4. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,050 2,050 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร์ เป็น
เงิน2,050 บาท 

ร้านสบายดีคอมพวิเตอร ์
เป็นเงิน 2,050 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 4/2561   
ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...ธันวาคม...พ.ศ.2560 
ชื่อหน่วยงาน...ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.... 

วันที่ 30 ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 

ล าดับ   
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
    วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง 

ราคากลางจา้ง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

ราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสังเขป 

1. จ้างเหมาบริการ 670 670 เฉพาะเจาะจง ร้านเงางามจูเนียร์ เป็นเงิน 
670 บาท 

ร้านเงางามจูเนียร์ เป็นเงิน 
670 บาท 

เปน็ผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 5/2561   
ลงวันที่  1  ธ.ค..2560 

2. จ้างเหมาบริการ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง ร้านซีซีดี ดีไซน์ เป็นเงิน  
1,500 บาท 

ร้านซีซีดี ดีไซน์ เป็นเงิน  
1,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 5.1 /2561   
ลงวันที่ 1  ธ.ค.2560 

3. จ้างเหมาบริการ 16,250 16,260 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กแอร ์เป็นเงิน 
16,250 บาท 

ร้านเล็กแอร ์เป็นเงิน 16,250 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6 /2561   
ลงวันที่ 19   ธ.ค.2560 

4. วัสดุการเกษตร 4,500 4,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร
จ ากัด เป็นเงิน 4,500 
บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร
จ ากัด เป็นเงิน 4,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องครบถ้วน
ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 8/2561   
ลงวันที่  22  ธ.ค.2560 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...มกราคม...พ.ศ.2561 
ชื่อหน่วยงาน... ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.. 

วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.2561 
ล าดับ   

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
    วงเงินที่
จัดซื้อหรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซ้ือวัสดุการเกษตร 117,000 117,000 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีพันธุ์ปลา เป็นเงิน 
117,000 บาท 

ร้านเจริญดีพันธุ์ปลา เป็นเงิน 
117,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 9/2561 
ลงวันที่ 8 ม.ค. 2561 

2. จ้างเหมาบริการ 375,500 375,500 เฉพาะเจาะจง นายอิทธิพงษ์  ดีวรรณ เป็นเงิน 
375,500 บาท 

นายอิทธิพงษ์  ดีวรรณ  
เป็นเงิน 375,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 10/2561 
ลงวันที่ 8  ม.ค.2561 

3. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,960 2,960 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด เป็นเงิน 
2,960 บาท  

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,960 บาท  

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 11/2561 
ลงวันที่  8  ม.ค.2561 

4. ซ้ือวัสดุส านักงาน 17,000 17,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 17,000 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 17,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 12/2561 
ลงวันที่ 8    ม.ค.2561 

5. จ้างเหมาบริการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์ดีไซน์ เป็นเงิน 1,000 บาท ร้านสิงห์ดีไซน์ เป็นเงิน 
1,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 13/2561 
ลงวันที่  8  ม.ค.2561 

6. จ้างเหมาบริการ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร จ ากัด 
เป็นเงิน 6,000 บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด 
เป็นเงิน 6,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 14/2561 
ลงวันที่  17  ม.ค.2561 

7. จ้างเหมาบริการ 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร จ ากัด 
เป็นเงิน 90,000 บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด 
เป็นเงิน 90,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 15/2561 
ลงวันที่ 18  ม.ค.2561 

8. ซ้ือวัสดุการเกษตร 341,960 341,960 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร จ ากัด 
เป็นเงิน 341,960 บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด 
เป็นเงิน 341,960 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 18/2561 
ลงวันที่ 24  ม.ค.2561 

9. ซ้ือวัสดุส านักงาน 600 600 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 600 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 20/2561 
ลงวันที่  29  ม.ค.2561 



แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...กุมภาพันธ์...พ.ศ.2561 
ชื่อหน่วยงาน... ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี... 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2561 
ล าดับ   

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
    วงเงินที่
จัดซื้อหรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,200 3,200 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,200 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 21/2561 
ลงวันที่ 2  ก.พ.2561 

2. ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,069,500 1,069,500 คัดเลือก สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าจืดปทุมธาน ีเป็นเงิน 
1,069,500 บาท 

สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียง
สัตว์น้ าจืดปทุมธาน ีเป็นเงิน 
1,069,500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 22/2561 
ลงวันที่ 5 ก.พ. 2561 

3. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,880 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,880 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 23/2561 
ลงวันที่ 5  ก.พ. 2561 

4. ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,600 3,600 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 24/2561 
ลงวันที่ 5  ก.พ. 2561 

5. ซ้ือวัสดุส านักงาน 4,760 4,760 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 4,760 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 4,760 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 25/2561 
ลงวันที่ 5  ก.พ.2561 

6. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,710 2,710 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,710 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,710 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 26/2561 
ลงวันที่ 5  ก.พ.2561 

7. ซ้ือวัสดุส านักงาน 3,215 3,215 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,215 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 3,215 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 27/2561 
ลงวันที่ 5  ก.พ.2561 

8. จ้างเหมาบริการ 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุเป็นเงิน 
8,000 บาท 

น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุเป็น
เงิน 8,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 27.1/2561 
ลงวันที่ 7  ก.พ.2561 

9. จ้างเหมาบริการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุ 
เป็นเงิน 8,000 บาท 

น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุ 
เป็นเงิน 8,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 28/2561 
ลงวันที่ 12 ก.พ.2561 



ล าดับ   
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 

    วงเงินที่
จัดซื้อหรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10. จ้างเหมาบริการ 500 500 เฉพาะเจาะจง นายธนา  แสงสวย เป็นเงิน 
500 บาท 

นายธนา  แสงสวย เป็นเงิน 
500 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 27/2561 
ลงวันที่ 12  ก.พ.2561 

11. ซ้ือวัสดุการเกษตร 248,640 248,640 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร จ ากัด 
เป็นเงิน 248,640 บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 248,640 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 28/2561 
ลงวันที่ 20  ก.พ.2561 

12. ซ้ือวัสดุการเกษตร 156,800 156,800 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร จ ากัด
เป็นเงิน 156,}800 บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัดเป็นเงิน 156,}800 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 29/2561 
ลงวันที่  20 ก.พ.2561 

13. ซ้ือวัสดุการเกษตร 94,290 94,290 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณวัชระพร 
เป็นเงิน 94,290 บาท 
 

หจก.วรรณวัชระพร 
เป็นเงิน 94,290 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 30/2561 
ลงวันที่ 22  ก.พ.2561 

14. ซ้ือวัสดุการเกษตร 92,175 92,175 เฉพาะเจาะจง หจก.วรรณวัชระพร เป็นเงิน 
92,175 บาท 

หจก.วรรณวัชระพร เป็นเงิน 
92,175 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 31/2561 
ลงวันที่ 22  ก.พ.2561 

15. ซ้ือวัสดุการเกษตร 231,000 231,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรมาศการเกษตร จ ากัด 
เป็นเงิน 231,00 บาท 

บริษัทวีรมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 231,00 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 32/2561 
ลงวันที่ 22  ก.พ.2561 

16. ซ้ือวัสดุส านักงาน 1,920 1,920 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 1,920 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 1,920 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 33/2561 
ลงวันที่  22 ก.พ.2561 

17. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,880 2,880 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,880 บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 2,880 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 34/2561 
ลงวันที่ 22  ก.พ.2561 

 
 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...มีนาคม...พ.ศ.2561 

ชื่อหน่วยงาน...ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.... 
วันที่ 31 มีนาคม 2561 

ล าดับ   
ที่ 

งานจัดซื้อ/จ้าง 
    วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. ซ้ือวัสดุการเกษตร 34,010 34,010 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 34,010 
บาท 

บริษัทวีรมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 34,010 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 35/2561 
ลงวันที่ 2  มี.ค.2561 

2. จ้างเหมาบริการ 26,800 26,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุ 
เป็นเงิน 26,800 บาท 

น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกต ุเป็น
เงิน 26,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 36/2561 
ลงวันที่ 2  มี.ค.2561 

3. ซ้ือวัสดุการเกษตร 22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีรมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 22,500 
บาท 

บริษัทวีรมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 22,500 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 38/2561 
ลงวันที่ 2  มี.ค.2561 

4. ซ้ือวัสดุส านักงาน 2,960 2,960 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 2,960 บาท 

ร้านสบายดีคอมพวิเตอร ์
เป็นเงิน 2,960 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 39/2561 
ลงวันที่  5 มี.ค.2561 

5. ซ้ือวัสดุการเกษตร 492,125 492,125 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 492,125 
บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 492,125 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 40/2561 
ลงวันที่ 5  มี.ค.2561 

6. จ้างเหมาบริการ 26,800 26,800 เฉพาะเจาะจง น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุ 
เป็นเงิน 26,800 บาท 

น.ส.นารีรัตน์ ตาระเกตุ 
เป็นเงิน 26,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 41/2561 
ลงวันที่ 6  มี.ค.2561 

7. จ้างเหมาบริการ 2,022 2,022 เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีก๊อปปี ้เป็นเงิน 
2,022 บาท 

ร้านสิงห์บุรีก๊อปปี ้เป็นเงิน 
2,022 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 42/2561 
ลงวันที่  6  มี.ค.2561 

8. ซ้ือวัสดุส านักงาน 6,224 6,224 เฉพาะเจาะจง บริษัทคลังวิทยาศึกษา 
จ ากัด เป็นเงิน 6,224 
บาท 

บริษัทคลังวิทยาศึกษา จ ากัด 
เป็นเงิน 6,224 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 43/2561 
ลงวันที่ 9  มี.ค.2561 

9. จ้างเหมาบริการ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 18,000 
บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 18,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 44/2561 
ลงวันที่ 23  มี.ค.2561 

 
 

        



ล าดับ   
ที่ 

งานจัดซื้อ/จ้าง 
    วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

10. จ้างเหมาบริการ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 18,000 
บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 18,000 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 45/2561 
ลงวันที่ 23  มี.ค.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบ สขร.1 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...เมษายน....พ.ศ.2561 
ชื่อหน่วยงาน...ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.... 

วันที่ 30 เมษายน 2561 
 

ล าดับ   
ที่ 

งานจัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ   
 หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

- - - - - - - - - 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 
 
 
 
 



 
แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน...พฤษภาคม....พ.ศ.2561 

ชื่อหน่วยงาน....ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี.... 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 

ล าดับ   
ที่ 

งานจัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ   
 หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาบริการ 5,664.05 5,664.05 เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรจี ากัด 
เป็นเงิน 5,664.05 บาท 

บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรจี ากัด 
เป็นเงิน 5,664.05 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 47/2561 
ลงวันที่ 2 พ.ค.2561 

2. จ้างเหมาบริการ 600 600 เฉพาะเจาะจง นางส ารวย แซ่ด่าน เป็นเงิน 
600 บาท 

นางส ารวย แซ่ด่าน เป็นเงิน 
600 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 48/2561 
ลงวันที่ 2 พ.ค.2561 

3. ซ้ือวัสดุการเกษตร 495,100 495,100 เฉพาะเจาะจง บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 495,100 
บาท 

บริษัทวีระมาศการเกษตร 
จ ากัด เป็นเงิน 495,100 
บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 49/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

4. จ้างเหมาบริการ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายจีระศักดิ ์ แจ่มจันทร ์
เป็นเงิน 18,000 บาท 

นายจีระศักดิ ์ แจ่มจันทร ์
เป็นเงิน 18,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 50/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

5. จ้างเหมาบริการ 18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายโอภาส  วังปลาทอง 
เป็นเงิน 18,000 บาท 

นายโอภาส  วังปลาทอง 
เป็นเงิน 18,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 51/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

6. จ้างเหมาบริการ 13,820 13,820 เฉพาะเจาะจง นายอนุรักษ์  พูลทรัพย ์
เป็นเงิน 13,800 บาท 

นายอนุรักษ์  พูลทรัพย ์
เป็นเงิน 13,800 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 53/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

7. จ้างเหมาบริการ 1,100 1,100 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 1,100 บาท 
 

ร้านสบายดีคอมพวิเตอร ์
เป็นเงิน 1,100 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 54/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

8. ซ้ือวัสดุส านักงาน 7,090 7,090 เฉพาะเจาะจง บริษัท จริน เฟอร์นิเจอร ์
จ ากัด เป็นเงิน 7,090 บาท 

ร้านจริน เฟอร์นิเจอร ์
เป็นเงิน 7,090 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 55/2561 
ลงวันที่ 8 พ.ค.2561 

 
 

        



ล าดับ   
ที่ 

งานจัดซื้อ/จ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ   
 หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง 
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกแสะราคา
ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

9. จ้างเหมาบริการ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 1,100 บาท 

ร้านสบายดีคอมพวิเตอร ์
เป็นเงิน 1,100 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 56/2561 
ลงวันที่ 22 พ.ค.2561 

10. จ้างเหมาบริการ 14,200 14,200 เฉพาะเจาะจง ร้านเล็กแอร ์เป็นเงิน 
14,200 บาท 

ร้านเล็กแอร ์ 
เป็นเงิน 14,200 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 57/2561 
ลงวันที่ 23 พ.ค.2561 

11. จ้างเหมาบริการ 300 300 เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 300 บาท 

ร้านสะบายดีคอมพิวเตอร ์
เป็นเงิน 300 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 48/2561 
ลงวันที่ 23 พ.ค.2561 

 
 
 


