
แบบ สขร.1
 

ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรืองำนจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดจ้ำง/ซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้ำง  และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

 ซ้ือหรือจ้ำง กำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงประจ ำเดือน มีนำคม 2563 40,171.32     40,171.32     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 037/63

  กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 3 มี.ค.63
 40,171.32                   ครบ 7 เม.ย.63

2 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง ชนิด ดีเซล 59,434.03     59,434.03     วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 040/63
ปฏิบัติงำน บูรณำกำรตรวจร่วมแรงงำนประมงและ   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 10 มี.ค.63
กำรจัดกำรด้ำนแรงงำนประมง ประจ ำเดือน มีนำคม 2563 59,434.03                   ครบ 15 มี.ค.63

3 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงประจ ำเดือน ก.พ.-มี.ค.63 264,164.70   264,164.70   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 031/63
ใช้ในมำตรกำรปิดอ่ำว 63 ระหว่ำง 20 ก.พ.-11 มี.ค.63   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 20 ก.พ.63
 264,164.70                 ครบ 5 เม.ย.63

4 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงประจ ำเดือน.-มีนำคม 2563 287,401.68   287,401.68   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 041/63
ใช้ในมำตรกำรปิดอ่ำว 63 ระหว่ำง 12 - 31 มี.ค.63   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 13 มี.ค.63
 287,401.68                 ครบ 12 เม.ย.63

5 จัดจ้ำงซ่อมเปล่ียนแผ่นคลัชเกียร์ชุดเดินหน้ำ 74,096.00     74,096.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิสิทธ์ิ  ศันติวิชยะ นำยพิสิทธ์ิ  ศันติวิชยะ รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี นปท.ชพ 39/63
เคร่ืองจักรด้ำนขวำ ของเรือฯ 619   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 10 เม.ย.63
 74,096.00                   ครบ 17 เม.ย.63

6 จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงประจ ำเดือน เมษำยน 2563 175,587.50   175,587.50   วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม หจก.ทองมีกำรปิโตรเลียม รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 046/63
ใช้ในมำตรกำรปิดอ่ำว 63 ระหว่ำง 1 - 13 เม.ย.63   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 1 เม.ย.63
 175,587.50                 ครบ 16 เม.ย.63

7 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์รำชกำรหมำยเลขทะเบียน 79,715.00     79,715.00     วิธีเฉพำะเจำะจง อู่ 2 ฒ กำรช่ำง อู่ 2 ฒ กำรช่ำง รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังจ้ำงเลขท่ี นปท.ชพ 36/63
93 - 8555 กทม. (หกล้อ) โดย นำยอนงค์ ผำภูมิ โดย นำยอนงค์ ผำภูมิ กับงำนจ้ำง ลงวันท่ี 8 เม.ย.63
 79,715.00                   ครบ 15 เม.ย.63
  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างในรอบเดือน
กองตรวจการประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

วันท่ี   1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563
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ล ำดับ งำนท่ีจัดซ้ือหรืองำนจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือ รำคำกลำง วิธีจัดจ้ำง/ซ้ือ รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของ
หรือจ้ำง  และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลง โดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน

 ซ้ือหรือจ้ำง กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้างในรอบเดือน
กองตรวจการประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเล เขต 1 (ระยอง) หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลชุมพร

วันท่ี   1  เดือน พฤษภำคม พ.ศ.2563

8 จัดซ้ืออะไหล่เคร่ืองยนต์ติดท้ำย 23,124.84     23,124.84     วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ซีทพัทยำ จ ำกัด บริษัท ซีทพัทยำ จ ำกัด รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี บส 08/63
เรือตรวจประมงทะเล 208   กับวัสดุท่ีจัดซ้ือ ลงวันท่ี 14 เม.ย.63
 23,124.84                   ครบ 19 เม.ย.63
  

9 จัดจ้ำงซ่อมเปล่ียนแผ่นคลัชเกียร์ชุดเดินหน้ำ 74,096.00     74,096.00     วิธีเฉพำะเจำะจง นำยพิสิทธ์ิ  ศันติวิชยะ นำยพิสิทธ์ิ  ศันติวิชยะ รำคำท่ีเสนอเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขท่ี นปท.ชพ 39/2563
เคร่ืองจักรใหญ่ด้ำนขวำ   กับงำนจ้ำง ลงวันท่ี 10 เม.ย.63
ของเรือตรวจประมงทะเล 619 จ ำนวน 1 งำน 74,096.00                   ครบ 17 เม.ย.63
  


