
ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 18,574.00 18,574.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
ศูนย์ป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืภำคเหนือ (พษิณุโลก)

วันที่.........เดือน......พฤศจกิำยน......พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

วัสดุน้ ำมันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกำนต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  

สรปุผลการจัดซ้ือ

ลว. 21 ต.ค.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 10,000.00 10,000.00 เฉพำะเจำะจง

2 1,200.00 1,200.00 เฉพำะเจำะจง

3 1,525.00 1,525.00 เฉพำะเจำะจง

1 15,050.00 15,050.00 เฉพำะเจำะจง

2 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง

3 31,000.00 31,000.00 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื ล ำปำง

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัมิตรไทร์แอนด์วีลส์ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดมิตรไทร์แอนด์วีลส์ รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  

สรปุผลการจัดซ้ือ

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง อูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่มอูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่ม รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/63  

ม-3787  ล ำปำง
ส ำหรับรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 30 ต.ค.62

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท๊อป พ ีซี  หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท๊อป พ ีซี รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  3/63  

กข - 7070  ล ำปำง
ส ำหรับรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 11 พ.ย.62

สรปุผลการจัดจ้าง

คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ลว. 11 พ.ย.62

กย - 1137  ล ำปำง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 30 ต.ค.62

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่มอูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่ม รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  6/63  

นข-6905  ล ำปำง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 30 ต.ค.62

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่มอูอ่อ๊ดกำรข่ำง โดยนำยณัฐพล  ตันชุ่ม รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  4/63  

รักษำเรือตรวจกำรประมงกิว่ลม 03 โดยนำงวณิชญำ  ออ่นจนัทร์   โดยนำงวณิชญำ  ออ่นจนัทร์ ลว. 30 ต.ค.62
จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูโ่อภำสมำรีน  อูโ่อภำสมำรีน รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  5/63  

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

4 8,000.00 8,000.00 เฉพำะเจำะจง

5 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง

6 1,900.00 1,900.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดื ล ำปำง

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

น้ ำจดืเขื่อนกิว่คอหมำ  ล ำปำง
ประจ ำหน่วยอนุรักษ์ทรัพยำกรประมง

พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย ลว. 28 ก.ย.62
จำ้งเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก นำยวีละ  สัตย์มำก นำยวีละ  สัตย์มำก รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  15/62  

กย - 1137  ล ำปำง
รักษำรถยนต์หมำยเลขทะเบยีน ลว. 7 พ.ย.62

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง อูช่่ำงพล  โดยนำยศิริพล  ศรีสอน อูช่่ำงพล  โดยนำยศิริพล  ศรีสอน รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  7/63  

ส ำหรับโน๊ตบคุ
รักษำครุภัณฑ์คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ คอมพวิเตอร์ ลว. 11 พ.ย.62

จดัจำ้งเหมำบริกำรซ่อมแซมและบ ำรุง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท๊อป พ ีซี หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัท๊อป พ ีซี  รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  3/63  

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 8,253.00 8,253.00 เฉพำะเจำะจง

2 5,643.00 5,643.00 เฉพำะเจำะจง

3 1,588.40 1,588.40 เฉพำะเจำะจง

4 36,050.44 36,050.44 เฉพำะเจำะจง

5 11,000.00 11,000.00 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน........พ.ศ......๒๕๖2.......

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

สรปุผลการจัดจ้าง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

(1ฝ 2390 กทม.) ลว. 30 ต.ค.62
จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  2/63  

จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  1/63  
(น 3472 ยะลำ) ลว. 30 ต.ค.62

จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  4/63  
(กง 3535 กทม.) ลว. 22 พ.ย.62

(1ฝ 2390 กทม.) ลว. 13 พ.ย.62
จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั บ.พงศ์โชตนำกำรยำง จ ำกดั รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  3/63  

(กง 3535 กทม.) ลว. 29 พยค.62
จดัจำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูใ่หญ่บริกำร อูใ่หญ่บริกำร รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  5/63  

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 60,000.00 60,000.00 เฉพำะเจำะจง

2 100000 100000 เฉพำะเจำะจง

3 3,500.00 3,500.00 เฉพำะเจำะจง

4 2,600.00 2,600.00 เฉพำะเจำะจง

5 4,950.00 4,950.00 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของ
งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนภูมิพล ตำก

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

จดัจำ้งซ่อมแซม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัส.เจริญนต์ 2005 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดส.เจริญนต์ 2005 รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  

ในกำรซ้ือหรือจำ้ง
สรปุผลการจัดซ้ือ

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

จดัซ้ือน้ ำมันเชื้อเพลิง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  2/63  
ประจ ำเดือน พ.ย.62 ไชยำกรปโิตรเลียม ไชยำกรปโิตรเลียม ลว. 1 พ.ย.62

3 ณ-6307 กทม. ลว. 1 พ.ย.62

รถเทเลอร์ลำกเรือ 03 ลว. 27 พ.ย.62
จดัจำ้งซ่อมแซม หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัส.เจริญนต์ 2005 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัส.เจริญนต์ 2005 รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  3/63  

จดัซ้ือวัสดุส ำนักงำน บริษัท เซ็นทรัล  บริษัท เซ็นทรัล  รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/63  

จดัซ้ือแบตเตอร่ี หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัส.เจริญนต์ 2005 หำ้งหุน้ส่วนจ ำกดัส.เจริญนต์ 2005 รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/63  
เรือตรวจประมงดอยเต่ำ 03 ลว. 27 พ.ย.62

หมึกเคร่ืองปร๊ิน Brother ออฟฟศิโปรดักส์ จ ำกดั ออฟฟศิโปรดักส์ จ ำกดั ลว. 27 พ.ย.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 9,523.40 9,523.40 เฉพำะเจำะจง

2 4,500.00 4,500.00 เฉพำะเจำะจง

3 24,500.00 24,500.00 เฉพำะเจำะจง

4 6,000.00 6,000.00 เฉพำะเจำะจง

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืเขื่อนสิริกต์ิิ อตุรดิตถ์

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน.....พ.ศ......๒๕๖2.......

วัสดุน้ ำมันและเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจติปโิตรเล่ียม หจก.ร่วมจิตปิโตรเล่ียม รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/63  
ลว. 1 ต.ค.62

สรปุผลการจัดซ้ือ

(7ห 1872 กทม) ลว. 5 พ.ย.62
จำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูสิ่ทธิพงกำรช่ำง อูสิ่ทธิพงกำรช่ำง รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/จำ้งเลขที่  2/63  

จำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูภ่รณ์มงคล อูภ่รณ์มงคล รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้อ/จำ้งเลขที่  7/63  

จำ้งซ่อมแซมครุภัณฑ์ยำนพำหนะ อูสิ่ทธิพงกำรช่ำง อูสิ่ทธิพงกำรช่ำง รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้อ/จำ้งเลขที่  6/63  
(กข 7152 อค.) ลว. 18 พ.ย.62

(เรือตรวจฯ นำงพญำ 03) ลว. 22 พ.ย.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1



ล ำดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจำ้ง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

1 10,800.00 10,800.00 เฉพำะเจำะจง

2 6,100.00 6,100.00 เฉพำะเจำะจง

3 3,528.00 3,528.00 เฉพำะเจำะจง

1 9,200.00 9,200.00 เฉพำะเจำะจง

2 30,000.00 30,000.00 เฉพำะเจำะจง

3 810.85 810.85 เฉพำะเจำะจง

4 1,680.97 1,680.97 เฉพำะเจำะจง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน.....พฤศจกิำยน ๒๕๖2.......
หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงน้ ำจดืบึงบอระเพด็ นครสวรรค์

วันที่.........เดือน.....พฤศจกิำยน......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ

สรปุผลการจัดซ้ือ

งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง รำคำที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจำ้ง

รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ ร้ำนฟอร์แมตคอม ร้ำนฟอร์แมตคอม รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  3/63  

ซ้ือวัสดุยำนพำหนะแลพขนส่ง ร้ำนเอม็เจ ออร์โต้ เซอร์วิส ร้ำนเอ็มเจ ออร์โต้ เซอร์วิส รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  2/63  
ลว.   พ.ย.62

ซ้ือวัสดุส ำนักงำน ร้ำนวิทยำภัณฑ์ 1375 ร้ำนวิทยำภัณฑ์ 1375 รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  4/63  
ลว.   พ.ย.62

ลว.   พ.ย.62

สรปุผลการจัดจ้าง

จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ บำ้นรถแต่งไฟเบอร์ บ้ำนรถแต่งไฟเบอร์ รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  2/63  

จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ ร้ำนเอม็เจ ออร์โต้ เซอร์วิส ร้ำนเอ็มเจ ออร์โต้ เซอร์วิส รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  1/63  
ยำนพำหนะและขนส่ง ลว.   พ.ย.62

จำ้งท ำปำ้ยโฆษณำ เผยแพร่ บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จ ำกดั บริษัท ธนวัฒน์ กรุ๊ป จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  3/63  
ลว.   พ.ย.62

ยำนพำหนะและขนส่ง ลว.   พ.ย.62

จำ้งซ่อมครุภัณฑ์ บ.เอม็วัน นครสวรรค์ จ ำกดั บ.เอ็มวัน นครสวรรค์ จ ำกัด รำคำที่เหมำะสม ใบส่ังจำ้งเลขที่  4/63  
ยำนพำหนะและขนส่ง ลว.   พ.ย.62

แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1แบบ สขร. 1


