แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/62
ลว. 1 มี.ค.62

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
ชื่อกิจกรรมย่อย
ติดตามและเฝ้าระวังฯ

17,951.06

17,951.06

2

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
กิจกรรมย่อย:
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

1,401.48

1,401.48

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/62
ลว. 1 มี.ค.62

3

วัสดุสานักงาน

2,730.00

2,730.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีอาร์อิ้งเจ๊ท

ร้าน พีพีอาร์อิ้งเจ๊ท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/62
ลว. 1 มี.ค.62

4

วัสดุการเกษตร

4,980.00

4,980.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฉัตรพันธุ์ปลา

ร้านฉัตรพันธุ์ปลา

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 13/62
ลว. 15 มี.ค.62

สรุปผลการจัดจ้าง
1

2

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถยนต์ฯ นข 393 พิษณุโลก)

1,350.00

1,350.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/62
ลว. 1 มี.ค.62

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถยนต์ฯ กค 3336 พิษณุโลก)

2,000.00

2,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/62
ลว. 1 มี.ค.62

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

3

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถยนต์ฯ กม 6448 พิษณุโลก)

1,990.00

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถยนต์ฯ นข 393 พิษณุโลก)

1,500.00

4

ราคากลาง

1,990.00

1,500.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/62
ลว. 4 มี.ค.62

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์
เซอร์วิส จากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/62
ลว. 22 มี.ค.62

เซอร์วสิ จากัด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด ลาปาง
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ชื่อกิจกรรมย่อย
ควบคุมเผ้าระวังฯ

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

32,384.80

32,384.80

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562
ลว. 1 มี.ค.. 2562

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 15/2562
ลว. 1 มี.ค.. 2562

นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน

นายธรรมศักดิ์ อุ่นเรือน

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 16/2562
ลว. 12 มี.ค. 2562

นายวีละ สัตย์มาก

นายวีละ สัตย์มาก

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2561
ลว.28 ก.ย. 2561

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

2

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ชื่อกิจกรรมย่อย
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

9,886.88

9,886.88

3

วัสดุการเกษตร (ไม้ไผ่,ฟางข้าว,มูลสัตว์)
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน
ประมง อ่างเก็บน้าห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

3,000.00

3,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

8,000.00

8,000.00 เฉพาะเจาะจง

4

สรุปผลการจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
น้าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา ลาปาง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

1

2.

3.

4.

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
ชื่อกิจกรรมย่อย
อานวยการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

1,402.00

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
ชื่อกิจกรรมย่อย
ติดตามและเฝ้าระวัง

16,872.80

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
ชื่อกิจกรรมย่อย
มีส่วนร่วมของชุมชน

4,042.00

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
ชื่อกิจกรรมย่อย
เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

1,322.00

ราคากลาง

1,402.00

16,872.80

4,042.00

1,322.00

วิธีซื้อหรือจ้าง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ราคาเหมาะสม
ใกล้สานักงาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562
ลว 1 ก.พ. 62

ราคาเหมาะสม
ใกล้สานักงาน

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562
ลว 1 ก.พ. 62

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562
ลว 1 ก.พ. 62

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562
ลว 1 ก.พ. 62

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ราคาเหมาะสม
ใกล้สานักงาน

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ราคาเหมาะสม
ใกล้สานักงาน

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ไชยากรปิโตรเลียม ห้างหุ้นส่วนจากัด ไชยากรปิโตรเลียม
ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 15 /2562
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเดื่อ
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเดื่อ
และราคาที่เสนอ ไม่เกินวงเงิน 1 มีนาคม 2562
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ราคาที่เสนอ 31,000.00 บาท
ราคาที่ตกลง 31,000.00 บาท
วิธีซื้อหรือจ้าง

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

1

จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

32,000

32,000

2.

จัดจ้างเปลี่ยนยางรถยนต์
รถยนต์ฯ ชษ-7587 กทม.

25,000

25,000

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005 ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005
ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 16 /2562
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง และราคาที่เสนอ ไม่เกินวงเงิน 5 มีนาคม 2562
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่เสนอ 24,800.00 บาท
ราคาทีต่ กลง 24,800.00 บาท

3.

จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ
แบตเตอรี่ เรือดอยเต่า 12

9,000

9,000

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005 ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005
ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 17 /2562
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง และราคาที่เสนอ ไม่เกินวงเงิน 5 มีนาคม 2562
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่เสนอ 8,800.00 บาท
ราคาทีต่ กลง 8,800.00 บาท

4.

จัดซื้อวัสดุน้ามันเครื่อง

4,500

4,500

วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005 ห้างหุ้นส่วนจากัด ส.เจริญยนต์ 2005
ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 18 /2562
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง
เลขที่ 237 หมู่ 2 ตาบลหางดง และราคาที่เสนอ ไม่เกินวงเงิน 5 มีนาคม 2562
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ราคาที่เสนอ 4,320.00 บาท
ราคาทีต่ กลง 4,320.00 บาท

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน....มีนาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
วันที.่ ........เดือน......เมษายน.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ นปจ.15/2562
ลว. 1 ก.พ.62

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

1

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิง

4,508.40

4,508.40

เฉพาะเจาะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ราคาเหมาะสม

2.

ซื้อวัสดุสานักงาน

2,375.00

2,375.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสรรพิทยา 2558

ร้านสรรพิทยา 2558

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ นปจ.16/2562
ลว. 25 ก.พ.62

3

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(รถยนต์ 7ห 1872 กทม.)

8,850.00

8,850.00

เฉพาะเจาะจง

นายเกษมศักดิ์ พงษ์พานิช

นายเกษมศักดิ์ พงษ์พานิช

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ นปจ.20/2562
ลว. 15 มี.ค.62
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วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ใบสั้งจ้างที่ 5/2562
4 มี.ค. 2562

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1

จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

5,521.20

5,521.20

เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิสสันเอ็มวัน จากัด

บริษัท นิสสันเอ็มวัน จากัด

ความเหมาะสม คุ้มค่า

2.

จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง

19,960.00

19,960.00

เฉพาะเจาะจง

บ้านรถแต่งไฟเบอร์

บ้านรถแต่งไฟเบอร์

ความเหมาะสม คุ้มค่า

ใบสั้งจ้างที่ 6/2562
4 มี.ค. 2563

3

จัดซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

39,749.00

39,749.00

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์

สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์

ความเหมาะสม คุ้มค่า

ใบสั้งซื้อที่ 9/2562
15 มี.ค. 2562

