
เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 30,302.60 30,302.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/61  
ลว. 1 พ.ย.60

2 4,986.00 4,986.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วทิยาคาร โอ เอ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1.1/61
ลว. 16 พ.ย.60

3 750.00 750.00 เฉพาะเจาะจง หจก.วัฒนากิจ (สาขา1) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1.2/61
ลว. 16 พ.ย.60

4 18,570.00 18,570.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ไชยากรปิโตรเล่ียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  2/61
ลว. 20 พ.ย.60

1 4,400.00 4,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พีพี อาร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  1/61
ลว. 18 พ.ย.60

หจก.วิทยาคาร โอ เอ

ร้านพีพี อาร์

หจก.ไชยากรปิโตรเล่ียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน ๒๕๖0.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที่........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ

วัสดุส านักงาน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

หจก.วัฒนากิจ (สาขา1)

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ

วัสดุป้ายประชาสัมพันธ์

สรุปผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

" ไม่มีการจัดจ้าง ""

สรุปผลการจัดจ้าง

" ไม่มีการจัดซ้ือ ""

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 3,630.00 3,630.00 เฉพาะเจาะจง หสม.รัตนผล ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2561
ลว 15 พ.ย. 60

2 31,067.80 31,067.80 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2561
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ย. 60

3 1,628.40 1,628.40 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2561
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ย. 60

" ไม่มีการจัดจ้าง "

สรุปผลการจัดจ้าง

หสม.รัตนผล

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ

สรุปผลการจัดซ้ือ

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร

สหกรณ์การเกษตร

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 34,900.00 34,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 1 /2561
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  1 พฤศจิกายน 2560

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ราคาที่เสนอ 34,900 .00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

" ไม่มีการจัดจ้าง "

ราคาที่เสนอ 34,900 .00 บาท

สรุปผลการจัดจ้าง

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการจัดซ้ือ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 1,995.00 1,995.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.1/2561
ลว. 5 ต.ค.60

2 1,834.00 1,834.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.4/2561
ลว. 17 ต.ค.60

3 3,651.00 3,651.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.5/2561
ลว. 18 ต.ค.60

4 3,651.00 3,651.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.6/2561
ลว. 18 ต.ค.60

5 1,310.00 1,310.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.7/2561
ลว. 18 ต.ค.60

6 2,279.40 2,279.40 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.1/2561
ลว. 25 ต.ค.60

7 1,048.00 1,048.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.9/2561
ลว. 30 ต.ค.60

8 5,802.00 5,802.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.2/2561
ลว. 9 ต.ค.60

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการจัดซ้ือ

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

9 5,037.00 5,037.00 เฉพาะเจาะจง หจก.ร่วมจติปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.3/2561
ลว. 10 ต.ค.60

" ไม่มีการจัดจ้าง ""

สรุปผลการจัดจ้าง

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

1 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายนิพนธ ์ต่วนชะเอม ตามความเหมาะสม 1/2561 - 1 พ.ย. 2560
และคุ้มค่า

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์

สรุปผลการจัดจ้าง

นายนิพนธ์ ต่วนชะเอม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



เลขที่และวันที่ของ
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน  ๒๕๖0.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......พฤศจิกายน.......พ.ศ......๒๕๖0.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 






















