
แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดจางเหมาบริการงานตรวจสอบการ
นําเขาสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตว
นํ้าและปจจัยการผลิต 1 งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ 90,000.00 นางสาวปนัดดา สินสมุทรโสภณ 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

1/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

2 จัดจางเหมาบริการงานตรวจสอบการ
นําเขาสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตว
นํ้าและปจจัยการผลิต 1 งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิลทิพย ถาวรทรัพย 90,000.00 นางสาวสลิลทิพย ถาวรทรัพย 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

2/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

3 จัดจางเหมาบริการงานตรวจสอบการ
นําเขาสงออกสัตวนํ้าหรือผลิตภัณฑสัตว
นํ้าและปจจัยการผลิต 1 งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นายประภากร สุขเจริญ 90,000.00 นายประภากร สุขเจริญ 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

3/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

4 จัดจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลการ
นําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต 1 
งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นายกองเกียรติ รัศมี 90,000.00 นายกองเกียรติ รัศมี 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

4/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

5 จัดจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลการ
นําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต 1 
งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นายจาตุรงค วาชัยยง 90,000.00 นายจาตุรงค วาชัยยง 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

5/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

6 จัดจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลการ
นําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต 1 
งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวพัณณิตา สุขสอาด 90,000.00 นางสาวพัณณิตา สุขสอาด 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

6/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

7 จัดจางเหมาบริการงานบันทึกขอมูลการ
นําเขาสงออกสินคาสัตวนํ้าหรือ
ผลิตภัณฑสัตวนํ้าและปจจัยการผลิต 1 
งาน

90,000.00       90,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวรัตนาวดี ดวนสิงห 90,000.00 นางสาวรัตนาวดี ดวนสิงห 90,000.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

7/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ..........ตุลาคม 2561.............

(ชื่อหนวยงาน)............ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี............

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง



แบบ สขร. 1

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญา

หรือจัดจาง (บาท) (บาท) โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ..........ตุลาคม 2561.............

(ชื่อหนวยงาน)............ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดชลบุรี............

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจาง

8 จัดจางเหมาบริการงานทําความสะอาด 1
 งาน

48,000.00       48,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวนุสรา กฤษณะภูติ 48,000.00    นางสาวนุสรา กฤษณะภูติ 48,000.00    คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

8/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

9 จัดซ้ือวัสดุนํ้ามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 1,860.00         1,860.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท จันทรเพ็ญแก็ส จํากัด 1,860.00      บริษัท จันทรเพ็ญแก็ส จํากัด 1,860.00      คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

9/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

10 เชาใชบริการเครือขายอินเตอรเน็ต 
ประจําปงบประมาณ 2562

15,279.60       15,279.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

15,279.60    บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด 
(มหาชน) 

15,279.60    คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

10/2562 ลว. 24 ตุลาคม 2561

11 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 4,825.70         4,825.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีราชามงคลชัย จํากัด 4,825.70 บริษัท ศรีราชามงคลชัย จํากัด 4,825.70 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

13/2562 ลว. 30 ตุลาคม 2561

12 จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน
 1 รายการ

2,600.00         2,600.00        เฉพาะเจาะจง ราน วิชัย ไดนาโม แอร & แบตเตอร่ี 2,600.00 ราน วิชัย ไดนาโม แอร & แบตเตอร่ี 2,600.00 คุณสมบัติตรงตาม
ขอกําหนด และเสนอราคา
เหมาะสมภายในวงเงิน
งบประมาณ

ลว. 31 ตุลาคม 2561


