
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คดัเลือก เลขท่ีและวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร 129,000.00 128,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด วัสดุที่ได ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน 10 รายการ 128,400 128,400 เหมาะสม กตป.43/2562 

กับราคา ลงวนัที่ 7 มิ.ย. 62

2 ซื้อยางรถบรรทุก สําหรับใชกับ 10,700.00 10,700.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต (บางเขน) หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต (บางเขน) วัสดุที่ได ใบสั่งจางเลขที่

รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 10,700.00 10,700.00 เหมาะสม กตป.44/2562 

1 ตัน ยี่หอ อีซูซุ หมายเลขทะเบียน กับราคา ลงวันที่ 11 มิ.ย. 62

 อย 7200 กทม. จํานวน 1 รายการ

3 จางซอมเครื่องโทรสาร ยี่หอ RICOH 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง ราน ดีดี พาณิชย ราน ดีดี พาณิชย รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

เคร่ืองโทรสาร ยี่หอ Panasonic 7,126.20                              7,126.20                              เหมาะสมราคา กตป.45/2562 

และเคร่ืองพิมพ ยี่หอ BROTHER ที่เสนอ ลงวันที่ 11 มิ.ย. 62

 จํานวน 4 รายการ 

4 จางพิมพโปสเตอร คุมครองปลาน้ําจืด 85,000.00 81,720 เฉพาะเจาะจง  ชุมนุมสหกรณการเกษตร  ชุมนุมสหกรณการเกษตร รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

มีไขฤดูน้ําแดง  จํานวน 1 รายการ แหงประเทศไทย จํากัด แหงประเทศไทย จํากัด และวัสดุที่ใช กตป.46/2562 

81,720.00 81,720.00 เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62

5 จางพิมพปายไวนิลและสตจิ๊กเกอร 125,000.00 123,531.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

 คุมครองปลาน้ําจืดมีไข 123,531.50                          123,531.50                          และวัสดุที่ใช กตป.47/2562 

ฤดูน้ําแดง จํานวน 3 รายการ เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62

6 ซื้อยางรถโดยสาร สําหรับใชกับ 16,000.00 14,552.00  เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต (บางเขน) หางหุนสวนจํากัด มิตรยนต (บางเขน) วัสดุที่ได ใบสั่งจางเลขที่

รถโดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล 14,552.00                            14,552.00                            เหมาะสม กตป.48/2562 

ยี่หอ โตโยตา หมายเลขทะเบียน กับราคา ลงวนัที่ 17 มิ.ย. 62

ฮษ 3645 กทม. จํานวน 1 รายการ

7 ซอมและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง 10,000.00 8,112.74 เฉพาะเจาะจง บรษิัท โตโยตา บัสส บริษัท โตโยตา บัสส รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 8,112.74                              8,112.74                              และวัสดุที่ใช กตป.49/2562 

 ยี่หอโตโยตาหมายเลขทะเบียน เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 21 มิ.ย. 62

ฮษ 3631 กทม. จํานวน 13 รายการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน 2562

กองตรวจการประมง 

วันที่  30 มิถุนายน  2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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8 จางพิมพปายไวนิลและสติ๊กเกอร 42,000.00 40,804.80  เฉพาะเจาะจง บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด บริษัท อาร เอส เอส ชายน จํากัด รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

ปดอาวไทยรูปตัว ก จํานวน 3 รายการ 40,804.80                            40,804.80                            และวัสดุที่ใช กตป.50/2562 

เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62

9 จางพิมพโปสเตอร ปดอาวรูปตัว ก 37,000.00 35,400.00 เฉพาะเจาะจง  ชุมนุมสหกรณการเกษตร  ชุมนุมสหกรณการเกษตร รายละเอียดการจาง ใบสั่งจางเลขที่

จํานวน 1 รายการ แหงประเทศไทย จํากัด แหงประเทศไทย จํากัด และวัสดุที่ใช กตป.51/2562 

35,400.00 35,400.00 เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 25 มิ.ย. 62

10 จางทําตรายาง จํานวน 7 รายการ 1,900.00 1,840.00 เฉพาะเจาะจง เวิรค ดี เวิรค ดี วัสดุที่ได

1,840.00                              1,840.00                              เหมาะสม

กับราคา


