
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัด
จ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือหรือ
จัดจ้ำง (บำท)

รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ี
เสนอ

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในซ้ือหรือจ้ำง

1 จัดซ้ือวัสดุน้้ำมัน
เช้ือเพลิง

1,820.00      1,820.00     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
กนภรณ์ พังงำ

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด 
กนภรณ์ พังงำ

เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

4/2564 ลว.2 พ.ย. 63

2 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.ธวัลยำ เบ้ำนู นส.ธวัลยำ เบ้ำนู เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

84/2564 ลว.16 ส.ค. 64

3 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.วิภำภรณ์ อ๋องเจริญ นส.วิภำภรณ์ อ๋องเจริญ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

85/2564 ลว.16 ส.ค. 64

4 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง ว่ำที  ร.ต.หญิงภำวิณี ยศฐำ ว่ำที  ร.ต.หญิงภำวิณี ยศฐำ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

86/2564 ลว.16 ส.ค. 64

5 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.วรำยุภัทร หำญช้ำง นส.วรำยุภัทร หำญช้ำง เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

87/2564 ลว.16 ส.ค. 64

6 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.ภรณ์ทิพย์ คงเพช็ร นส.ภรณ์ทิพย์ คงเพช็ร เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

88/2564 ลว.16 ส.ค. 64

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือในรอบ เดือนกันยำยน 2564
ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมง เขต ๑๐ (พังงำ)



7 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.อำรีย์ สมบูรณ์ นส.อำรีย์ สมบูรณ์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

89/2564 ลว.16 ส.ค. 64

8 จัดจ้ำงจ้ำงเหมำ
บริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้้ำหน้ำท่ำ

15,000.00 15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยบุญญฤทธ์ิ มัฏฐำพันธ์ นำยบุญญฤทธ์ิ มัฏฐำพันธ์ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

90/2564 ลว.16 ส.ค. 64

9 จ้ำงเหมำบริกำรงำน
สื อสำร

12,000.00 12,000.00 เฉพำะเจำะจง นส.จำรวีย์ หวำนกล้ำ นส.จำรวีย์ หวำนกล้ำ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

91/2564 ลว.16 ส.ค. 64

10 จ้ำงเหมำบริกำรงำน
บันทึกข้อมูล

9,000.00         9,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยชุมพล เจริญตำ นำยชุมพล เจริญตำ เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

92/2564 ลว.16 ส.ค. 64

11 จัดจ้ำงตรวจสอบ
บ้ำรุงรักษำ
ระบบปรับอำกำศ
รถยนต์ส่วนกลำง

500.00            500.00           เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำพังงำ 
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ สำขำตะกั วป่ำ
 สำขำที  00001

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำพังงำ 
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ สำขำตะกั วป่ำ
 สำขำที  00002

เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

70/2564 ลว.10 ก.ย. 64

12 จัดจ้ำงซ่อม
บ้ำรุงรักษำ
ระบบปรับอำกำศ
รถยนต์ส่วนกลำง
ทบ. ฮล 7209 กทม

13,149.00    13,149.00   เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำพังงำ 
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ สำขำตะกั วป่ำ
 สำขำที  00001

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด โตโยต้ำพังงำ 
ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ สำขำตะกั วป่ำ
 สำขำที  00002

เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

71/2564 ลว.14 ก.ย. 64

13 จัดซ้ือวัสดุส้ำนักงำน 7,800.00      7,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท บ้ำนเครื องเขียน จ้ำกัด บริษัท บ้ำนเครื องเขียน จ้ำกัด เป็นผู้เสนอรำคำต ้ำสุด
 และอยู่ในวงเงิน
งบประมำณ

72/2564 ลว.21 ก.ย. 64


