
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจาง หรือจาง และราคาท่ีเสนอ และราคาท่ีตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 เชาเครื่องถายเอกสาร 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมน บริษัท ริโก ราคาที่เสนอเหมาะสม กตป.6/2561

 จํานวน 2 เครื่อง พรหมดนตรี  (ประเทศไทยจํากัด) กับวัสดุ ลงวันที่ 4 ต.ุค.61

เบิก เดือนพฤศจิกายน 2561 60,000 ครบ 31 ม.ีค.62

งวดที่ 2 6,605.10

2 จางซอมและเปลี่ยนถายนํ้ามัน 22,000 20,993 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ เมโทร บริษัท อีซูซุ เมโทร ราคาที่เสนอเหมาะสม กตป.9/2562

เครื่องรถยนต ยี่หอ อีซูซุ  จํากัด  จํากัด กับวัสดุและงานบริการ ลงวันที่ 1 พ.ย.61

หมายเลขทะเบียน  ศจ 1065 กทม. 20,925 20,925

3 จางซอมและเปลี่ยนถายนํ้ามัน 7,000 6,273.41 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุ เมโทร บริษัท อีซูซุ เมโทร ราคาที่เสนอเหมาะสม กตป.11/2562

เครื่องรถยนตหมายเลขทะเบียน   จํากัด  จํากัด กับวัสดุและงานบริการ ลงวนัที่ 12 พ.ย.61

1 กบ 7697 กทม. จํานวน 13 รายการ 6,273.41              6,273.41              

4 จางซอมเครื่องพิมพ จํานวน 1 รายการ 2,675 2,675 เฉพาะเจาะจง รานดีดี พาณิชย รานดีดี พาณิชย ราคาที่เสนอเหมาะสม

2,675 2,675 กับวัสดุและงานบริการ

5 จางซอมรถจักรยานยนต ยี่หอ คาวาซากิ 4,975 5,000 เฉพาะเจาะจง สมพร มีกมล สมพร มีกมล ราคาที่เสนอเหมาะสม

รุน GTO-CITY SPORT ขนาด 123 ซีซี 4952 4952 กับวัสดุและการบริการ

หมายเลขทะเบียน 7ส-6339 กทม

จํานวน 10 รายการ

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 13 172,088 172,300 เฉพาะเจาะจง บริษัท อารเอสเอส บริษัท อารเอสเอส ราคาทรี่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 

รายการ  ชายน  จํากัด  ชายน  จํากัด กับวัสดุที่จัดซื้อ กตป.12/2562

172,088.10 172,088.10 ลงวันที่ 22 พ.ย.61

7 จางเหมาบริการทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย นางสาวสุรีย รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

สะอาดอาคาร วัฒนะสุเมธ วัฒนะสุเมธ งานบริการสมราคา กตป.1/2562 

นางสาวสุรีย วัฒนะสุเมธ 10,000 10,000 ที่เสนอ ลงวนัที่ 4 ต.ค. 61

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

กองตรวจการประมง 

วันท่ี  30  เดือน พฤศจิกายน 2561 

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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8 จางเหมาบริการทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบาลเย็น อุทา นางสาวบาลเย็น อุทา รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

สะอาดอาคาร 10,000 10,000 งานบริการสมราคา กตป.2/2562 

นางสาวบาลเย็น อุทา ที่เสนอ ลงวนัที่ 4 ต.ค. 61

งวดที2่

9 จางเหมาบันทึกขอมูล 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาววรีภรณ อุไรวงษ นางสาววรีภรณ อุไรวงษ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาววรีภรณ อุไรวงษ 10,000 10,000 งานบริการสมราคา กตป.5/2562 

ที่เสนอ ลงวนัที่ 4 ต.ค. 61

10 จางเหมางานบริการ 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นายศุภวัฒน จันทรัตน นายศุภวฒัน จันทรัตน รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

ขับรถยนต 12,000 12,000 งานบริการสมราคา กตป.3/2562

นายศุภวฒัน จันทรัตน ที่เสนอ ลงวนัที่ 4 ต.ค. 61

งวดที2่

11 จางเหมางานบันทึกขอมูล 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก นางสาวพรชนก รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวพรชนก เที่ยงกระโทก เที่ยงกระโทก งานบริการสมราคา กตป.7/2562 

เที่ยงกระโทก 12,000 12,000 ที่เสนอ ลงวนัที่ 4 ต.ค. 61

งวดที2่

12 จางเหมางานบันทึกขอมูล 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจตุพร เผานาค นางสาวจตุพร เผานาค รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวจตุพร เผานาค 12,000 12,000 งานบริการสมราคา กตป.10/2562 

ที่เสนอ ลงวนัที่ 6 พ.ย. 61

งวดที่ 1


