
แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิง 29,306.00 29,306.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังซ้ือที่ 3/62

ปโิตรเลียม ปโิตรเลียม กับวัสดุ ลงวันที่ 30 ตุ.ค.61
29,306.00 29,306.00         

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 
กองตรวจการประมง 

วันที ่ 31  เดอืน ตลุาคม 2561

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิง 29,937.50 29,937.50 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังซ้ือที่ 5/62

ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม กบัวัสดุ ลงวันที่ 8 พ.ย. 61
29,937.50 29,937.50

2 ค่าน้า้มันเชื้อเพลิง 32,732.00 32,732.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังซ้ือที่ 7/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม กบัวัสดุ ลงวันที่ 28 พ.ย. 61

32,732.00 32,732.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
กองตรวจการประมง 

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2561 

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธนัวาคม  2561 
กองตรวจการประมง 

วันที ่  28 ธนัวาคม 2561

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

ไม่ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้ง 



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 36,852.00 36,852.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอยีดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 12/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกบัวัสดุ ลงวันที่ 3 ม.ค. 62

36,852.00 36,852.00

2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 32,566.00 32,566.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอยีดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 16/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกบัวัสดุ ลงวันที่ 29 ม.ค. 62

32,566.00 32,566.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
กองตรวจการประมง 

วนัที ่  31 มกราคม 2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกุมภาพันธ์ 2562
กองตรวจการประมง 

วนัที ่  28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

ไม่ไดจ้ดัซ้ือจดัจา้ง 



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุกอ่สร้าง 6,125.00 6,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาขนุวัสดุภัณฑ์ ร้านตาขนุวัสดุภัณฑ์ รายละเอยีดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 19/62
6,125.00               6,125.00               เหมาะสมกบัวัสดุ ลงวันที่ 1 มี.ค. 62

2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 40,826.00 40,826.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอยีดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 20/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกบัวัสดุ ลงวันที่ 1 มี.ค. 62

40,826.00 40,826.00

3 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 42,126.00 42,126.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอยีดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 22/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกบัวัสดุ ลงวันที่ 27 มี.ค. 62

42,126.00 40,826.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มีนาคม 2562
กองตรวจการประมง 

วนัที ่  29 มีนาคม 2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุก่อสร้าง 61,250.00 61,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพนมอลูมิเนียม ร้านพนมอลูมิเนียม รายละเอียดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 22/62

61,250.00 61,250.00 เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที่ 6 เม.ย.62

2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 38,879.00 38,879.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอียดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 28/62
ปโิตรเลียม ปโิตรเลียม เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที่ 23 เม.ย. 62

38,879.00 38,879.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
กองตรวจการประมง 

วันที่  30 เมษายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุส้านักงาน 9,700.00 9,700.00 เฉพาะเจาะจง ร้านหยดสี ร้านหยดสี รายละเอียดจ้าง ใบส่ังจ้างที่ 31/62

(ปา้ยชื่อเจ้าหน้าที่) 9,700.00 9,700.00 เหมาะสมกับราคา ลงวันที่ 15 พ.ค. 62
ที่เสนอ

2 ค่ากระชัง 6,500.00 6,500.00 เฉพาะเจาะจง นายชัยโรจน์ พฒัน์สุข นายชัยโรจน์ พฒัน์สุข วัสดุที่ได้มา ใบส่ังซ้ือที่ 32/62
6,500.00 6,501.00 เหมาะสมกับราคา ลงวันที่ 15 พ.ค. 62

ที่เสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
กองตรวจการประมง 

วันที่  31 พฤษภาคม  2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 36,119.00 36,119.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอียดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 41/62

ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที่ 28 ม.ิย. 62
36,119.00 36,119.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
กองตรวจการประมง 

วันที่  30 มิถุนายน  2562

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุส้านักงาน 5,990.00 5,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัทสปิริตไอที จ้ากัด บริษัทสปิริตไอที จ้ากัด รายละเอียดเสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 45/62

(drum printer brother) 5,990.00 5,991.00 ราคาถูกกว่าร้านอื่น ลงวันที่ 20 ก.ค. 62

2 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 36,989.00 36,989.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอียดที่เสนอ ใบส่ังซ้ือที่ 46/62
ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที่ 26 ก.ค. 62

36,989.00 36,989.00

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
กองตรวจการประมง 

วันที่  31 กรกฎาคม  2562

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง 36,989.00 36,989.00 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามพลัส บจ.สยามพลัส รายละเอียดทีเ่สนอ ใบส่ังซ้ือที ่46/62

ปิโตรเลียม ปิโตรเลียม เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที ่6 ส.ค. 62

36,989.00 36,989.00
2 วัสดุก่อสร้าง 17,878.00 17,878.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาขุนวัสดุภัณฑ์ ร้านตาขุนวัสดุภัณฑ์ รายละเอียดทีเ่สนอ ใบส่ังซ้ือที ่47/62

17,878.00 17,878.00 เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที ่9 ส.ค. 62

3 วัสดุก่อสร้าง 29,765.00 29,765.00 เฉพาะเจาะจง ร้านตาขุนวัสดุภัณฑ์ ร้านตาขุนวัสดุภัณฑ์ รายละเอียดทีเ่สนอ ใบส่ังซ้ือที ่49/62
29,765.00 29,765.00 เหมาะสมกับวัสดุ ลงวันที ่14 ส.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนสิงหาคม 2562
กองตรวจการประมง 

วันที ่ 30 สิงหาคม  2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง


