แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนกรกฎำคม 2564
ด่ำนตรวจประมงตรำด ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้ำสัตว์น้ำ และปัจจัยกำรผลิต
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสอบเรือและ
สินค้ำประมงนำเข้ำ จำนวน 1 งำน 1 งวด

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยพีรวิชญ์ หำญพัฒนพงศ์
15,000

นำยพีรวิชญ์ หำญพัฒนพงศ์
15,000

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/085/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

นำยอนุพงษ์ วิวัฒรัตนกุล
15,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/086/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

1

2
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสอบเรือและ
สินค้ำประมงนำเข้ำ จำนวน 1 งำน 1 งวด

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยอนุพงษ์ วิวัฒรัตนกุล
15,000

3
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสอบเรือและ
สินค้ำประมงนำเข้ำ จำนวน 1 งำน 1 งวด

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสนธิ กันสิทธิ์ 15,000

นำยสนธิ กันสิทธิ์ 15,000

4
จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล จำนวน
1 งำน 1 งวด

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

นำยวัชรพล ใจหมั่น10,000

นำยวัชรพล ใจหมั่น10,000

5
จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล จำนวน
1 งำน 1 งวด

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนรำภรณ์ เจริญพร
10,000

นำงสำวนรำภรณ์ เจริญพร
10,000

6
จ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมสะอำด
จำนวน 1 งำน 1 งวด

9,000

9,000

เฉพำะเจำะจง

นำงมุกดำ เจริญพร 9,000

นำงมุกดำ เจริญพร 9,000

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/087/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/088/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/089/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/090/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

ลำดับที่
7

8

9

10

11

12

13

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรสื่อสำร
จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรสื่อสำร
จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล จำนวน
1 งำน 1 งวด
จ้ำงงำนบริกำรบำรุงรักษำและซ่อมแซม
รถยนต์รำชกำร (เปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครือ่ ง
,เชคศูนย์ 10,000 กิโลเมตร) หมำยเลข
ทะเบียน 1ขณ4611 กทม

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้ำง
15,000

15,000

12,000

15,000

12,000

10,000

2,868.80

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ
นำยธีรศักดิ์ สติดี 15,000

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
นำยธีรศักดิ์ สติดี 15,000

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/091/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

15,000

เฉพำะเจำะจง

15,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/092/2564 ลว.
เฉพำะเจำะจง นำงสำววำสนำ เจริญรืน่ 15,000 นำงสำววำสนำ เจริญรืน่ 15,000
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

12,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/093/2564 ลว.
นำยจักรกฤษ สุขเกือ้ 12,000
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

เฉพำะเจำะจง

นำยจักรกฤษ สุขเกือ้ 12,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสิริณำ ชำนำญชล
15,000

นำงสำวสิริณำ ชำนำญชล
15,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/094/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

12,000

เฉพำะเจำะจง

นำยวรวัฒน์ อินทสุวรรณ
12,000

นำยวรวัฒน์ อินทสุวรรณ
12,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/095/2564 ลว.
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

10,000

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/096/2564 ลว.
เฉพำะเจำะจง นำยนันทนนท์ มำระสะ10,000 นำยนันทนนท์ มำระสะ10,000
เกินวงเงินงบประมำณ
12 ก.ค. 64

15,000

2,868.80

เฉพำะเจำะจง

บริษทั โตโยต้ำตรำด ผู้จำหน่ำย บริษทั โตโยต้ำตรำด ผู้จำหน่ำย
2,868.80 บำท
2,868.80 บำท

เสนอรำคำต่ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม
ข้อกำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/097/2564 ลว.
19 ก.ค. 64

ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง

14

จ้ำงงำนบริกำรบำรุงรักษำล้ำง
เครือ่ งปรับอำกำศติดผนังสำนักงำน 2
เครือ่ ง ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออก
ตรำด

800.00

800.00

เฉพำะเจำะจง ร้ำนช่ำงใหญ่ทำ่ พริก 800 บำท ร้ำนช่ำงใหญ่ทำ่ พริก 800 บำท

เสนอรำคำต่ำสุดและ
คุณสมบัติตรงตำม
ข้อกำหนด

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/098/2564 ลว.
27 ก.ค. 64

