
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 เฉพาะเจาะจง

2 1,140.00 1,140.00 เฉพาะเจาะจง

3 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

4 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจงวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  27/62  
ใช้ในโครงการอบรมยุวประมง ลว. 3 ก.ค.62

ใช้ในโครงการอบรมยุวประมง ลว. 1 ก.ค.62
วัสดุประชาสัมพันธ์ ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  25/62  

วัสดุประชาสัมพันธ์ ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/62  
ใช้ในโครงการเสริมสร้างฯ ลว. 1 ก.ค.62

ของศูนย์ป้องกันฯ ภาคเหนือ พล.

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/62  
ใช้ในราชการของกิจกรรมต่างๆ ลว. 1 มี.ค.62

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,900.00 4,900.00 เฉพาะเจาะจง

2 9,500.00 9,500.00 เฉพาะเจาะจงจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล  บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างลขที่  16/62  
(รถยนต์ฯ กม 6448 พล.) แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ลว. 1 ก.ค.62

(รถยนต์ฯ 6กข 1653 กทม) แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ลว. 1 ก.ค.62
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล  บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างลขที่  15/62  

สรุปผลการจัดจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1. 19,050.20          19,050.20     เฉพาะเจาะจง

2. 1,619.40            1,619.40       เฉพาะเจาะจง

3.             2,600.00 2,600.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

1. 8,000.00            8,000.00       เฉพาะเจาะจง

2.             3,380.00 3,380.00       วิธีเฉพาะเจาะจงจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านพีอ็นป้ายสวยดีไซน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 12/2562
"ฤดูปลาน้ าจืดมีไช่วางไข่" ลว. 24  มิ.ย. 2562

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

ร้านพีอ็นป้ายสวยดีไซน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  มี.ค. 2562
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

สรุปผลการจัดจ้าง
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562นายวีละ  สัตย์มาก

Brother  MFC-8910DW   ลว.  24  มิ.ย. 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์  (หมึก)  ส าหรับเคร่ืองพิมพ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  แอลพีไฮเทคเซนเตอร์

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  12 มิ.ย. 2562
ควบคุมเผ้าระวังฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  12 มิ.ย. 2562
ควบคุมเผ้าระวังฯ

สรุปผลการจัดซ้ือ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1. 1,640.40            1,640.40       เฉพาะเจาะจง

2. 24,692.40          24,692.40     เฉพาะเจาะจง

3. 595.00               595.00          เฉพาะเจาะจง

4. 18,400.00          18,400.00     เฉพาะเจาะจง

1. 7,140.00            7,140.00       เฉพาะเจาะจง
(เคร่ืองปร้ินเตอร์) ลว 15 ก.ค. 62

สรุปผลการจัดจ้าง
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 7/2562บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด

(ยางรถยนต์ กง-3535 ล าปาง) มีบริการหลังการ ลว 25 ก.ค. 62
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริษัท พงค์โชตนาการยาง จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562บริษัท พงค์โชตนาการยาง จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
ติดตามและเฝ้าระวัง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
อ านวยการ

สรุปผลการจัดซ้ือ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน...กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2. 4,950 4,950 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. 3,600 3,600 วิธีเฉพาะเจาะจง 

4. 4,500 4,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

5. 1,800 1,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 

หมู่ที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 8 กรกฎาคม 2562
ราคาที่เสนอ 1,780.00 บาท

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว ร้านพร้อมพรรณ เลขที่ 2/1  ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 29 /2562ร้านพร้อมพรรณ เลขที่ 2/1  
หมู่ที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

ราคาที่ตกลง 1,780.00 บาท

รถยนต์ฯ 3ณ-6307 กทม. อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 4,420.00 บาท

จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญยนต์ 2005 ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 28 /2562
และซ่อมแซมระบบไมล์ เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหางดง และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 2 กรกฎาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญยนต์ 2005 
เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ราคาที่ตกลง 4,420.00 บาท

ราคาที่เสนอ 3,520.00 บาท

และที่ปัดน้ าฝน เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหางดง และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 2 กรกฎาคม 2562
รถยนต์ฯ ชษ-7587 กทม. อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 

เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหางดง 
อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ราคาที่ตกลง 3,520.00 บาท

จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญยนต์ 2005 ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 27 /2562

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 4,922.00 บาท

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่ตกลง 4,922.00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญยนต์ 2005 

หมึกเคร่ืองปร๊ิน Brother ( สาขา เชียงใหม่ )  15/6 หมู่ที่ 2 และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 2 กรกฎาคม 2562
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-อ้อมเมือง ต.ช้างเผือก

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศโปรดักส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 26 /2562บริษัท เซ็นทรัล ออฟฟิศโปรดักส์ จ ากัด 
( สาขา เชียงใหม่ )  15/6 หมู่ที่ 2

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์-อ้อมเมือง ต.ช้างเผือก

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 41,700 .00 บาท

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 25 /2562
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 2 กรกฎาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม 
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่ตกลง 41,700 .00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

6 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาที่เสนอ 2,495.00 บาท ราคาที่ตกลง 2,495.00 บาท

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านพร้อมพรรณ เลขที่ 2/1  ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 30 /2562
หมู่ที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 8 กรกฎาคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ร้านพร้อมพรรณ เลขที่ 2/1  
หมู่ที่ 2 ต.มืดกา อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,285.00            4,285.00       เฉพาะเจาะจง

2. 4,960.80            4,960.80       เฉพาะเจาะจง

3 867.90               867.90          เฉพาะเจาะจง

4. 1,400.00            1,400.00       เฉพาะเจาะจง
ลว. 3 มิ.ย.62

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.30/2562หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.29/2562
ลว. 3 มิ.ย.62

ลว. 3 มิ.ย.62

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.28/2562

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.31/2562
ลว. 1 ก.ค.62

ร้านสรรพิทยา 2558

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือ
 - ไม่มีการจัดซ้ือวัสดุ ต่างๆ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กรกฎาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 






