แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือนมีนำคม 2565
ด่ำนตรวจประมงตรำด ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมงเขต 4 (สระแก้ว) กองตรวจสอบเรือประมง สินค้ำสัตว์น้ำ และปัจจัยกำรผลิต
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

1

จ้ำงเหมำบริกำรทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ไวนิวขนำด 120*90CM 10ป้ำย และ
90*60CM 10ป้ำย จำนวน 1 งำน 1
งวด

4,000

4,000

2

3

4

5

6

7

จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมเครือ่ งพิมพ์
คอมพิวเตอร์ Brother MFC-8910 DW
ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเรือเข้ำออกตรำด
จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรเปลี่ยนถ่ำยน้ำมันเครือ่ ง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน ฮล
7181 กทม. จำนวน 1 งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสอบเรือและ
สินค้ำประมงนำเข้ำ-ส่งออกก จำนวน 1
งำน 1 งวด
จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสอบเรือและ
สินค้ำประมงนำเข้ำ-ส่งออก จำนวน 1
งำน 1 งวด

4,000

1,680

4,000

1,680

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
ร้ำนเอสพี ดีไซด์ โดยนำยสัญชัย ร้ำนเอสพี ดีไซด์ โดยนำยสัญชัย เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/062/2565 ลว.
เฉพำะเจำะจง
1 มี.ค. 65
รูปเจริญ 4,000
รูปเจริญ 4,000
เกินวงเงินงบประมำณ
วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนโมเดิร์นฟิกซ์ 4,000

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนอำคเณย์ เซอร์วิส โดยนำย
อำคเณย์ หงษ์ตะนุ 1,680

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยสนธิ กันสิทธิ์ 15,000

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำยอนุพงษ์ วิวัฒรัตนกุล
15,000

จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล จำนวน
1 งำน 1 งวด

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

นำยวัชรพล ใจหมั่น 10,000

จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด

12,000

12,000

เฉพำะเจำะจง

นำยธีรศักดิ์ สติดี 12,000

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

ร้ำนโมเดิร์นฟิกซ์ 4,000

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/063/2565
ลว.
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่
7 มี.ค. 65
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
ร้ำนอำคเณย์ เซอร์วิส โดยนำย เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/064/2565 ลว.
อำคเณย์ หงษ์ตะนุ 1,680 เกินวงเงินงบประมำณ
16 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/065/2565 ลว.
นำยสนธิ กันสิทธิ์ 15,000
เกินวงเงินงบประมำณ
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
นำยอนุพงษ์ วิวัฒรัตนกุล
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/066/2565 ลว.
15,000
เกินวงเงินงบประมำณ
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/067/2565 ลว.
นำยวัชรพล ใจหมั่น 10,000
เกินวงเงินงบประมำณ
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
เสนอรำคำต่ำสุดและไม่ 0505.10.2/068/2565 ลว.
นำยธีรศักดิ์ สติดี 12,000
เกินวงเงินงบประมำณ
31 มี.ค. 65

ลำดับที่
8

9

10

11

งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจัดจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป

จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด

12,000

12,000

เฉพำะเจำะจง

นำยเกียรติศักดิ์ แซ่ลี้ 12,000 นำยเกียรติศักดิ์ แซ่ลี้ 12,000

เสนอรำคำต่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรสื่อสำร
จำนวน 1 งำน 1 งวด

10,000

10,000

เฉพำะเจำะจง

นำยวสันต์ วรรณโกฐ 10,000 นำยวสันต์ วรรณโกฐ 10,000

เสนอรำคำต่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่ำ
เทียบเรือ จำนวน 1 งำน 1 งวด

15,000

15,000

เฉพำะเจำะจง

นำงสำวสิริณำ ชำนำญชล
15,000

นำงสำวสิริณำ ชำนำญชล
15,000

เสนอรำคำต่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

จ้ำงเหมำบริกำรงำนด้ำนกำรสื่อสำร
จำนวน 1 งำน 1 งวด

12,000

12,000

เฉพำะเจำะจง

นำยวรวัฒน์ อินทสุวรรณ
12,000

นำยวรวัฒน์ อินทสุวรรณ
12,000

เสนอรำคำต่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซื้อหรือจ้ำง
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/069/2565 ลว.
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/070/2565 ลว.
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/071/2565 ลว.
31 มี.ค. 65
ใบสั่งจ้ำงเลขที่ กษ
0505.10.2/072/2565 ลว.
31 มี.ค. 65

