
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจดัซ้ือ ราคากลาง รายช่ือผูเ้สนอราคา ผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและราคา เหตุผลท่ีคดัเลือก เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญา

หรือจดัจา้ง (บาท) (บาท) และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจา้ง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เคร่ือง 11,984.00           11,974.00   เฉพาะเจาะจง ร้านโอ.เอ.เซอร์วิส โดยนางสาวสุรีพร 
สจัจะรัตนวงศ ์/11,984 บาท

ร้านโอ.เอ.เซอร์วิส โดยนางสาวสุรีพร 
สจัจะรัตนวงศ/์11,984 บาท

เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 1/2563 ลงวนัท่ี 22 ต.ค. 62

2 เช่าโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี จ  านวน 8 เคร่ือง 15,408.00           15,408.00   เฉพาะเจาะจง บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ  ากดั/15,408 บาท บริษทั ดีแทค ไตรเน็ต จ  ากดั/15,408 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 2/2563 ลงวนัท่ี 22 ต.ค. 62

3 จา้งเหมาบริการซ่อมอาคารส านกังานฯ และครุภณัฑ์
ส านกังานฯ

28,080.00           28,080.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวซาลาณี เจ๊ะมามะ /28,080 บาท นางสาวซาลาณี เจ๊ะมามะ /28,080 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 1/2563 ลงวนัท่ี 22 ต.ค. 62

4 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายวุฒิศกัด์ิ คงเหลือ /60,000 บาท นายวุฒิศกัด์ิ คงเหลือ /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 1/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

5 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายเชาวลิต เอียดมี /60,000 บาท นายเชาวลิต เอียดมี /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 2/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

6 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววริญญา จุฬามณี /60,000 บาท นางสาววริญญา จุฬามณี /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 3/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

7 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพิธาน ปรุงแกว้ /60,000 บาท นายพิธาน ปรุงแกว้ /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 4/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

8 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายตรีเนตร ม่วงมนตรี/60,000 บาท นายตรีเนตร ม่วงมนตรี/60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 5/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

9 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายชวกร อาจณรงค/์60,000 บาท นายชวกร อาจณรงค/์60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 6/2563 ลงวนัท่ี 24 ต.ค. 62

10 จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตวน์ ้า ณ ท่าเทียบเรือ และ
งานควบคุมตรวจสอบการเข้าออกเรือประมงพาณิชย์

60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นายอภินนัท ์พรหมมา /60,000 บาท นายอภินนัท ์พรหมมา /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 7/2563 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 62

11 จ้างเหมาบริการบริหารงานท่ัวไป 60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวจิดาภา คงนุกูล /60,000 บาท นางสาวจิดาภา คงนุกูล /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 8/2563 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 62

12 จ้างเหมาบริการบันทึกข้อมูล 60,000.00           60,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ไชยศรี /60,000 บาท นางสาวศศินา ไชยศรี /60,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 9/2563 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 62

13 จ้างบริการท้าความสะอาดและดูแลความเรียบร้อย
อาคารส้านักงาน

27,000.00           27,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสุนิษา รัตนมณี /27,000 บาท นางสุนิษา รัตนมณี /27,000 บาท เป็นผูเ้สนอราคาต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณ ใบสั่งจา้งเลขท่ี ศจร.ภก 10/2563 ลงวนัท่ี 30 ต.ค. 62

แบบสรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือน ตุลาคม 2562

 ศูนยค์วบคุมการแจง้เขา้-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเก็ต)

วนัท่ี …3...... เดือน .....พฤศจิกายน...... พ.ศ. 2562

ล าดบัท่ี งานท่ีจดัซ้ือหรือจดัจา้ง วิธีซ้ือหรือจา้ง


