
1 จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ 5,000.00      4,510.00    เฉพาะเจาะจง ร้านพรชัยศูนย์ล้อ- ร้านพรชัยศูนย์ล้อ- เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดศจร.ช.พ.16/2563
ยานพาหนะ มาตรา 56 (2) ข ยางยนต์ ยางยนต์ และไม่เกินวงเงิน วันที  5 ก.พ. 63

(รถยนต์ ธจ 6960 ช.พ.) ราคา 4,510 บาท ราคา 4,510 บาท งบประมาณ

2 จัดซ้ือวัสดุก่อสร้างจ่านวน 7,000.00      6,288.80    เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญภัณฑ์ค้าวัสดุ ร้านเจริญภัณฑ์ค้าวัสดุ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดศจร.ช.พ.17/2563
5 รายการ มาตรา 56 (2) ข ราคา 6,288.80 บาท ราคา 6,288.80 บาท และไม่เกินวงเงิน วันที  14 ก.พ. 63

งบประมาณ

3 จัดจ้างท่าวัสดุโฆษณาและ 11,000.00    10,275.00  เฉพาะเจาะจง ร้านเจเอ็นสตูดิโอ ร้านเจเอ็นสตูดิโอ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดศจร.ช.พ.18/2563
ประชาสัมพันธ์ มาตรา 56 (2) ข  ราคา 10,275 บาท  ราคา 10,275 บาท และไม่เกินวงเงิน วันที  14 ก.พ. 63

จ่านวน 1 งาน งบประมาณ

4 จัดจ้างถ่ายเอกสาร จ่าวนว 4,000.00      3,700.00    เฉพาะเจาะจง ร้านสุรีพรย์ การพิมพ์ิ ร้านสุรีพรย์ การพิมพ์ิ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดศจร.ช.พ.19/2563
1 งาน มาตรา 56 (2) ข ราคา 3,700 บาท ราคา 3,700 บาท และไม่เกินวงเงิน วันที  14 ก.พ. 63

งบประมาณ

5 จัดซ้ือวัสดุส่านักงาน จ่านวน 5,000.00      4,950.00    เฉพาะเจาะจง ร้านไฟศาลศึกษาภัณฑ์ ร้านไฟศาลศึกษาภัณฑ์ เป็นผู้เสนอราคาต ่าสุดศจร.ช.พ. 20/2563
2 รายการ มาตรา 56 (2) ข ราคา 4,950 บาท ราคา 4,950 บาท และไม่เกินวงเงิน วันที  14 ก.พ. 63

งบประมาณ

แบบ สขร. ๑

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....กุมภาพันธ์..2563..

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ชุมพร
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รายช่ือผู้เสนอ
ราคาและราคาท่ี

เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจ้าง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



6 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             น.ส.ธิดารัตน์  หิรันรัตน์ ศจร.ช.พ.21/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

7 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             น.ส.จิราพร  ศรีชาติ ศจร.ช.พ.22/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

8 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             นายจักรกริช ทองมาก ศจร.ช.พ.23/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

9 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             นายสืบพงศ์  คงแก้ว ศจร.ช.พ.24/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

10 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             น.ส.จินาพา  ธีระค่้าชู ศจร.ช.พ.25/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

11 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             น.ส.จันทิมา  เวชยม ศจร.ช.พ.26/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

12 จ้างเหมาตรวจสัตว์น่้าหน้าท่า 15,000.00    15,000.00  15,000.00             นายไทรรัตน์ ชูพูล ศจร.ช.พ.27/2563

1 งวดๆละ 15,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

13 จ้างเหมาสื อสาร 12,000.00    12,000.00  12,000.00             นายวิศิษฎ์ สัสดีเหมาะ ศจร.ช.พ.28/2563

1 งวดๆละ 12,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63

14 จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ 9,000.00      9,000.00    9,000.00              นายวีระศักด์ิ ดีสมุทร ศจร.ช.พ.29/2563

1 งวดๆละ 9,000 บาท วันที  28 ก.พ. 63
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