สรุ ป ผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
ศูนย์ บ ริ ห ารจัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุ ร าษฎร์ ธานี)
วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ลาดับ ที่

งานที่จัดซื้อหรื อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรื อจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรื อจ้าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ไ ด้รั บ การคัดเลื อกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรื อจ้ าง

เหตุผลที่คัดเลื อกโดยสรุ ป

เลขที่แ ละวันที่ข องสั ญญา
หรื อข้ อตกลงในการซื้ อหรื อจ้าง

๑๑,๒๙๐

๑๑,๒๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอ็น.พี.เซอร์วิส ราคาที่เสนอ 11,290
บาท

เอ็น.พี.เซอร์วิส ราคาที่ตกลงจ้าง
11,290 บาท

จัดซื้อวัสดุสานักงาน จานวน 6 รายการ

๕,๕๕๒

๕,๕๕๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ราคาที่เสนอ
5,552 บาท

ร้านเทียนโชค เซอร์วิส ราคาที่ตกลงจ้าง เสนอราคาต่าสุด และไม่เกินวงเงิน
ใบสั่งจ้างเลขที่ ศบป.๗ สฎ. 11/๒๕๖๔ ลว. 25 ธ.ค.๖๓
5,552 บาท
งบประมาณ

จ้างเหมาบริการทาป้ายสานักงาน ศูนย์บริหาร
จัดการด่านตรวจประมงเขต ๗ (สุราษฎร์ธานี)

๘,๐๒๕

๘,๐๒๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ พี พริ้นติ้ง แอนด์
กราฟฟิก ราคาที่เสนอ 8,025 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอ พี พริ้นติ้ง แอนด์ เสนอราคาต่าสุด และไม่เกินวงเงิน
ใบสั่งจ้างเลขที่ ศบป.๗ สฎ. 12/๒๕๖๔ ลว. 25 ธ.ค.๖๓
กราฟฟิก ราคาที่ตกลงจ้าง 8,025 บาท งบประมาณ

๑

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จานวน 18 รายการ

๒

๓

เสนอราคาต่าสุด และไม่เกินวงเงิน
ใบสั่งจ้างเลขที่ ศบป.๗ สฎ. ๑๐/๒๕๖๔ ลว. 17 ธ.ค.๖๓
งบประมาณ

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมประมง

2. เลขที่โครงการ

63127547245

3. ชื่อโครงการ

จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

11,290.00 บาท

5. ราคากลาง

11,290.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
ซ่อมรถยนต์ราชการ

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
3840800116370

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

เอ็น.พี.เซอร์วิส

11,290.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3840800116370 เอ็น.พี.เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
631214430435

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
ศบป.๗ สฏ
๑๐/๒๕๖๔

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
17/12/2563

จำนวนเงิน
11,290.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมประมง

2. เลขที่โครงการ

64017196121

3. ชื่อโครงการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

5,552.00 บาท

5. ราคากลาง

5,552.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

สติ๊กเกอร์ใสแผ่นใหญ่

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

120.00

สันแฟ้มพลาสติก

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

278.00

กล่องพลาสติกแบบทึบ

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

2,394.00

ซองน้ำตาล A4 ขยาย

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

120.00

ฟิล์มแฟกซ์ Panasonic KX (57E) 701

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

2,500.00

กระดาษ A4 150 g ฟ้า

3840800332765

เทียนโชค เซอร์วิส

140.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
3840800332765 เทียนโชค เซอร์วิส

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640114159974

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
ศบป.๗ สฏ
๑๑/๒๕๖๔

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
25/12/2563

จำนวนเงิน
5,552.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
1. หน่วยงาน

กรมประมง

2. เลขที่โครงการ

64017202252

3. ชื่อโครงการ

จ้างเหมาบริการทำป้ายสำนักงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4. งบประมาณ

8,025.00 บาท

5. ราคากลาง

8,025.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้
รายการพิจารณา
ป้ายสำนักงานใช้ไม้พลาสวู๊ด ๕ มม. พร้อมแผ่นรอง

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0843548000536

รายชื่อผู้เสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพริ้นติ้งแอนด์กราฟฟิก

8,025.00

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่
ลำดับ
1

เลขประจำตัว
ชื่อผู้ขาย
ผู้เสียภาษีอากร
0843548000536 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอพีพริ้นติ้งแอน
ด์กราฟฟิก

เลขคุมสัญญา
ในระบบ e-GP
640114160719

เลขที่สัญญา /
ใบสั่งซื้อ
ศบป.๗ สฏ
๑๒/๒๕๖๔

วันที่ทำสัญญา /
ใบสั่งซื้อ
25/12/2563

จำนวนเงิน
8,025.00

สถานะสัญญา

เหตุผลที่คัดเลือก

ส่งงานครบถ้วน

เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

