
แบบ สขร.1

วงเงินท่ีจะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซ้ือหรือจาง

1 จางเหมาบริการทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีย วัฒนะสุเมธ นางสาวสุรีย วัฒนะสุเมธ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

สะอาดอาคาร งานบริการสมราคา กตป.1/2562 

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

งวดท่ี3

2 จางเหมาบริการทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบาลเย็น อุทา นางสาวบาลเย็น อุทา รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

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

นางสาวบาลเย็น อุทา ท่ีเสนอ ลงวันที่ 4 ต.ค. 61

งวดท่ี3

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

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

ที่เสนอ ลงวันที่ 4 ต.ค. 61
งวดท่ี3

4 จางเหมางานบริการ 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นายศภุวัฒน จันทรัตน นายศภุวัฒน จันทรัตน รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

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

นายศภุวัฒน จันทรัตน ที่เสนอ ลงวันที่ 4 ต.ค. 61

งวดท่ี3

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม  2561 

กองตรวจการประมง 

วันที่   28 ธันวาคม 2561

ลําดับ งานท่ีจัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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5 จางเหมางานบันทึกขอมูล 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก นางสาวพรชนก รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวพรชนก เที่ยงกระโทก เที่ยงกระโทก งานบริการสมราคา กตป.7/2562 

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

งวดท่ี3

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

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

ที่เสนอ ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

งวดท่ี 2

7 จัดจาพิมพปายโฟโต จํานวน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส เอส บริษัท อาร เอส เอส คุณสมบัติเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

3 ปาย ชายน จํากัด ชายน จํากัด กับบราคาที่เสนอ กตป.13/2562

5,521.20 5,521.20 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 61

8 จัดจางถายเอกสารพรอมเขา 57,000 56,924 เฉพาะเจาะจง ศูนยถายเอกสารดอค ศูนยถายเอกสารดอค คณุสมบัติเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

เลมเอกสารและจัดทําปาย ควิเทคส คิวเทคส กับบราคาที่เสนอ กตป.14/2562

ประกาศนียบัตร จํานวน 2 56,924 56,924 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 61

รายการ

9 จางทํากระเปาสะพายขางสีดํา120,000 120,000 เฉพาะเจาะจง รานโสภณาภัณฑ รานโสภณาภัณฑ คุณสมบัติเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

สกรีนโลโก ชปพ.ประมง 112,000 112,000 กับบราคาที่เสนอ กตป.15/2562 

จํานวน 1 รายการ ลงวันที่ 11 ธันวาคม 61
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10 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 50,000 44,003.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส เอส บริษัท อาร เอส เอส คุณสมบัติเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

จํานวน 13 รายการ ชายน จํากัด ชายน จํากัด กับบราคาที่เสนอ กตป.16/2562 

44,003.75             44,003.75            ลงวันที่ 11 ธันวาคม 61

11 จางซอมคอมพิวเตอร แบบ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง รานดีดี พาณิชย รานดีดี พาณิชย คุณสมบัติเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

PC จํานวน 2 เครื่อง 5,949.20 5,949.20 กับบราคาที่เสนอ กตป.17/2562

จํานวน 3 รายการ ลงวันที่ 13 ธันวาคม 61


