
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 เชาเคร่ืองถายเอกสาร 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุวิมน บริษัท ริโก รายละเอียดการเชา กตป.27/2561

 จํานวน 2 เคร่ือง พรหมดนตรี  (ประเทศไทยจํากัด) เหมาะสมกับราคา ลงวันที่ 13 ม.ีค.62

เบิก เดือนเมษายน 62 4,097.30 4,097.30 ที่เสนอ ครบ 30 ก.ย.62

งวดที่ 1

2 เชาบริการรับสงขอมูลติดตาม 479,060.40 479,060.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซ็นส อินฟอรเมชั่น บริษัท เอ็กซเซ็นส อินฟอรเมชั่น ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งเชา กตป.29/2562

เรือครวจการประมงดวยอุปกรณ เซอรวิส จํากัด เซอรวิส จํากัด กับคาเชา ลงวันที่ 25 ม.ีค.62

VMS ผานดาวเทียม ฯ จํานวน 479,060.40 479,060.40 ครบ 30 ก.ย.62

41 ชุด งวดละ 79,843.40 6 งวด งวดที่ 1

3 จางเหมาบันทึกขอมูล 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวพรชนก นางสาวพรชนก รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวพรชนก เที่ยงกระโทก เที่ยงกระโทก เที่ยงกระโทก งานบริการสมราคา กตป.30/2562 

12,000 12,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 26 ม.ีค. 62

งวดที1่

4 จางเหมาบรกิารทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรยี วัฒนะสุเมธ นางสาวสุรีย วัฒนะสุเมธ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

สะอาดอาคาร งานบริการสมราคา กตป.31/2562 

นางสาวสุรยี วัฒนะสุเมธ 10,000 10,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 26 ม.ีค. 62

งวดที่ 1

5 จางเหมาบรกิารทําความ 60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวบาลเยน็ อุทา นางสาวบาลเยน็ อุทา รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

สะอาดอาคาร 10,000 10,000 งานบริการสมราคา กตป.32/2562 

นางสาวบาลเยน็ อุทา ที่เสนอ ลงวันที่ 26 ม.ีค. 62

งวดที่ 1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมีนาคม 2562

กองตรวจการประมง 

วันที่  30 เมษายน 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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6 จางเหมางานศกึษาวิจัย 90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายพลกฤษณะ พื้นแสง นายพลกฤษณะ พื้นแสง รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

เทคโนโลยีการทําการประม 15,000 15,000 งานบริการสมราคา กตป.34/2562 

งและการควบคุมการทําประมง ที่เสนอ ลงวันที่ 26 ม.ีค. 62

นายพลกฤษณะ พื้นแสง งวดที1่

7 จัดซื้อยางรถบรรทุก สําหรับ 26,536 26,536 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต วัสดุที่ซื้อเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ใชกับรถบยรรทุก (ดีเซล) ขนาด  (บางเขน)  (บางเขน) กับราคาที่เสนอ กตป.35/2562 

1 ตัน ยี่หอโตโยตา 26,536 26,536 ลงวันที่ 26 ม.ีค. 62

หมายเลขทะเบียยน ญฒ 2831

กทม. จํานวน 1 รายการ

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

นางสาววรีภรณ อุไรวงษ 10,000 10,000 งานบริการสมราคา กตป.36/2562 

ที่เสนอ ลงวันที่ 27 ม.ีค. 62
งวดที1่

9 จางเหมาบันทึกขอมูล 72,000 72,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวทิพวรรณ ผลวัชนะ นางสาวทิพวรรณ ผลวัชนะ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวทิพวรรณ ผลวัชนะ 12,000 12,000 งานบริการสมราคา กตป.37/2562 

ที่เสนอ ลงวันที่ 28 ม.ีค. 62

งวดที1่

10 ซอมและเปลี่ยนถายนํ้ามันเคร่ือง 18,798.83 18,798.83 เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุเมโมร จํากัด บริษัท อีซูซุเมโมร จํากัด รายละเอียดจาง ใบสั่งจางเลขที่

รถยนต หมายเลขทะเบียน งานบริการสมราคา กตป.38/2562 

1 กบ 7697 กทม. จํานวน 28 18,798.83 18,798.83 ที่เสนอ ลงวันที่ 28 ม.ีค. 62

รายการ 


