
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 9,360.70 9,360.70 เฉพาะเจาะจง

1 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 1,690.00 1,690.00 เฉพาะเจาะจง
ยานพาหนะและขนส่ง ลว. 24 ต.ค.62
(6กข 1653 กทม.)

จ้างเหมาบ ารุงซ่อมแซมครุภัณฑ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  3/62  

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  2/62  
งานธุรการ ลว. 1 ต.ค.62

นางนนญ์ณี  ปิ่นสกุล

อู่ เฉลิมพล เซอร์วิส

นางนนญ์ณี ปิ่นสกุล

อู่เฉลิมพล เซอร์วิส

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  1/62  นางสาวปิยะวรรณ แสงจันทร์ นางสาวปิยะวรรณ แสงจันทร์
งานบันทึกข้อมูล ลว. 1 ต.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พิษณโุลก) "

วันที.่...31.....เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/62  
ลว. 24 9.8.61

สรุปผลการจัดซ้ือ

หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่)

รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 - ไม่มีการจัดจ้างต่างๆ

สรุปผลการจัดจ้าง

 - ไม่มีการจัดซ้ือวัสดุ

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง "
วันที.่........เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,848.20 4,848.20 เฉพาะเจาะจง

 - ไม่มีการจัดจ้างต่างๆ

สรุปผลการจัดจ้าง

อ านวยการ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562
ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ลว 19 ต.ค. 61

สรุปผลการจัดซ้ือ
สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่  "

วันที.่........เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1

 - ไม่มีการจัดจ้างต่างๆ

สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก "

วันที.่........เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

 - ไม่มีการจัดจ้างต่างๆ

สรุปผลการจัดจ้าง

 - ไม่มีการจัดซ้ือวัสดุ ต่างๆ

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิติ์ อุตรดิตถ์ "

วันที.่........เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 96,000.00          96,000.00     เฉพาะเจาะจง

2 100,000.00        100,000.00   เฉพาะเจาะจงจัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 1/2562สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์

จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ นายนิพนธ์  ต่วนชะเอม ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังจ้างที่ 1/2562
1-ต.ค.-61

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

นายนิพนธ์  ต่วนชะเอม

1-ต.ค.-61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....ตุลาคม ๒๕๖1.......
" หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพ็ด นครสวรรค์ "

วันที.่........เดือน......ตุลาคม.......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
รายงานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 


















