แบบ สขร. 1

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

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

17,158.55

17,156.55

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 21 ต.ค.62

2

วัสดุโฆษณา-เผยแพร่
(โครงการเสริมสร้างฯ)

3,885.00

3,885.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/63
ลว. 2 ธ.ค.62

3

วัสดุโฆษณา-เผยแพร่
(โครงการจัดเวทีฯ)

685.00

685.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/63
ลว. 2 ธ.ค.62

4

วัสดุโฆษณา-เผยแพร่
(โครงการอบรมยุวประมง)

1,430.00

1,430.00

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/63
ลว. 2 ธ.ค.62

5

วัสดุสานักงาน
(โครงการอบรมยุวประมง)

3,110.00

3,110.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/63
ลว. 2 ธ.ค.62

6

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(โครงการอบรมยุวประมง)

9,170.06

9,170.06

เฉพาะเจาะจง

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/63
ลว. 11 ธ.ค.62

7

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

12,947.00

12,947.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีทพัทยา จากัด

บริษัท ซีทพัทยา จากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/63
ลว. 16 ธ.ค.62

8

วัสดุสานักงาน

7,150.00

7,150.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/63
ลว. 16 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้ งกันและปราบปรามประมงน้าจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
วันที.่ ........เดือน......ธันวาคม......พ.ศ......๒๕๖2.......
รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

9

วัสดุคอมพิวเตอร์

6,850.00

6,850.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี
(สานักงานใหญ่)

หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี
(สานักงานใหญ่)

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 12/63
ลว. 16 ธ.ค.62

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(นข 393 พล.)

15,800.00

15,800.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านรุ่งเรืองแอร์

ร้านรุ่งเรืองแอร์

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 4/63
ลว. 2 ธ.ค.62

2

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(กม 6448 พล.)

31,620.00

31,620.00

เฉพาะเจาะจง

อู่เฉลิมพล เซอร์วิส

อู่เฉลิมพล เซอร์วิส

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างลขที่ 5/63
ลว. 4 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด ลาปาง
วันที.่ ........เดือน.....ธันวาคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ห้างหุ้นส่วนจากัดท๊อป พี ซี
คอมพิวเตอร์

ห้างหุน้ ส่วนจากัดท๊อป พี ซี

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 2 ธ.ค.62

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 6/63
ลว. 2 ธ.ค.62

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมยุวประมง

1,160.00

1,160.00

เฉพาะเจาะจง

2

วัสดุสานักงาน
โครงการอบรมยุวประมง

3,390.00

3,390.00

เฉพาะเจาะจง

3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
โครงการอบรมยุวประมง

670.00

670.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซด์

ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซด์

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 7/63
ลว. 2 ธ.ค.62

4

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
ควบคุมเฝ้าระวัง

34,167.50

34,167.50

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 2/63
ลว. 31 ต.ค.62

6

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
อานวยการ

4,080.45

4,080.45

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

7

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
เสริมสร้างฯ

1,571.40

1,571.40

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

8

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
โครงการอบรมยุวประมง

10,000.00

10,000.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

บริษัทพัฒนาสหกลจากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อลขที่ 5/63
ลว. 31 ต.ค.62

คอมพิวเตอร์

ห้างหุ้นส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืด ลาปาง
วันที.่ ........เดือน.....ธันวาคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
พนักงานรักษาความปลอดภัย
ประจาหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
น้าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา ลาปาง

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายวีละ สัตย์มาก

นายวีละ สัตย์มาก

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 15/62
ลว. 28 ก.ย.62

2

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
งานธุรการประจาหน่วยป้องกันและ
ปราบปรามประมงน้าจืดลาปาง

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางสาวกฤตพร บุตรคาลือ

นางสาวกฤตพร บุตรคาลือ

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/62
ลว. 30 ต.ค.62

3

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
พนักงานทาความสะอาดประจา
หน่วยป้องกันและปราบปราม
ประมงน้าจืดลาปาง

3,000.00

3,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางนงลักษณ์ ไชยชนะ

นางนงลักษณ์ ไชยชนะ

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 2/62
ลว. 30 ต.ค.62

4

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบารุง
รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน
กย - 1137 ลาปาง

1,300.00

1,300.00

เฉพาะเจาะจง

อู่ช่างพล โดยนายศิริพล ศรีสอน

อู่ช่างพล โดยนายศิริพล ศรีสอน

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 10/63
ลว. 2 ธ.ค.62

5

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบารุง
รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน
กข- 7070 ลาปาง

3,450.00

3,450.00

เฉพาะเจาะจง อู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล ตันชุ่มอู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล ตันชุ่ม

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 11/63
ลว. 13 ธ.ค.62

6

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบารุง
รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน
ม-3787 ลาปาง

10,630.00

10,630.00

เฉพาะเจาะจง อู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล ตันชุ่มอู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล ตันชุ่ม

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 9/63
ลว. 2 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
วันที.่ ........เดือน.....ธันวาคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

วัสดุสานักงาน
(โครงการอบรบยุวประมง)

6,860.00

6,860.00

เฉพาะเจาะจง

บ. เด่นชัยเทรค จากัด

บ. เด่นชัยเทรค จากัด

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 4/63
ลว. 9 ธ.ค.62

2

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(โครงการอบรบยุวประมง)

6,860.00

6,860.00

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(ควบคุมฯ)

15,905.10

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(เสริมสร้างฯ)

3,528.20

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(อานวยการ)

2,244.20

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ
(จัดเวทีฯ)

2,107.20

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63
ลว. 22 ต.ค.62

ราคาเหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/63
ลว. 9 ธ.ค.62

3

4

5

6

15,905.10

3,528.20

2,244.20

2,107.20

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด
สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ดอยสะเก็ดพัฒนา จากัด

ร้าน อินดีไซน์

ร้าน อินดีไซน์

สหกรณ์การเกษตร

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้างเหมาทาป้ายประชาสัมพันธ์
(โครงการอบรบยุวประมง)

750.00

750.00

เฉพาะเจาะจง

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนภูมิพล ตาก
วันที่.........เดือน.....พฤศจิกายน......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

จัดจ้างทาป้ายเขตอนุรักษ์
โครงการเสริมส้ราง

480.00

480.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านฮอดโฆษณา

ร้านฮอดโฆษณา

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งจ้างเลขที่ 6/63
ลว. 9 ธ.ค.62

2

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
โครงการเสริมส้ราง

1500

1500

เฉพาะเจาะจง

ร้าน พรมสีดาพาณิชย์

ร้าน พรมสีดาพาณิชย์

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 7/63
ลว. 16 ธ.ค.62

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์
วันที.่ ........เดือน.....ธันวาคม.....พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

2,719.00

2,719.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสรรพิทยา 2558

ร้านสรรพิทยา 2558

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/63
ลว. 2 ธ.ค.62

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

ซื้อวัสดุสานักงาน

2

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

988.00

988.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 4/63
ลว. 1 พ.ย.62

3

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

522.00

522.00

เฉพาะเจาะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 5/63
ลว. 1 พ.ย.62

4

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

6,753.40

6,753.40

เฉพาะเจาะจง

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

หจก.ร่วมจิตปิโตรเลี่ยม

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อ/จ้างเลขที่ 3/63
ลว. 1 พ.ย.62

1,460.00

1,460.00

เฉพาะเจาะจง

อู่ภรณ์มงคล

อู่ภรณ์มงคล

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซ้อ/จ้างเลขที่ 8/63
ลว. 2 ธ.ค.62

สรุปผลการจัดจ้าง
1

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
(เทรนเลอร์บรรทุกน้ามัน)

แบบ สขร. 1

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน.....ธันวาคม ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดบึงบอระเพ็ด นครสวรรค์
วันที.่ ........เดือน.....ธันวาคม......พ.ศ......๒๕๖2.......

ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซื้อ
1

ซื้อวัสดุการเกษตร

8,000.00

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

ฟาร์มไพบูลย์พันธุ์ปลา

ฟาร์มไพบูลย์พันธุ์ปลา

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 5/63
ลว. ธ.ค.62

2

ซื้อวัสดุน้ามันเชื้อเพลิงฯ

4,350.00

4,350.00

เฉพาะเจาะจง

สหกรณ์การเกษตร
เมืองนครสวรรค์

สหกรณ์การเกษตร

ราคาที่เหมาะสม

ใบสั่งซื้อเลขที่ 1/63

เมืองนครสวรรค์

