
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 1,160.00 1,160.00 เฉพาะเจาะจง

2 3,390.00 3,390.00 เฉพาะเจาะจง

3 670.00 670.00 เฉพาะเจาะจง

4 34,167.50 34,167.50 เฉพาะเจาะจง

6 4,080.45 4,080.45 เฉพาะเจาะจง

7 1,571.40 1,571.40 เฉพาะเจาะจง

8 10,000.00 10,000.00 เฉพาะเจาะจง

โครงการอบรมยุวประมง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  
โครงการอบรมยุวประมง ลว. 31 ต.ค.62

เสริมสร้างฯ ลว. 31 ต.ค.62
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  
อ านวยการ ลว. 31 ต.ค.62

ควบคุมเฝ้าระวัง ลว. 31 ต.ค.62
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  2/63  

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซด์ ร้านพีเอ็นป้ายสวยดีไซด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  7/63  
ลว. 2 ธ.ค.62

โครงการอบรมยุวประมง ลว. 2 ธ.ค.62
วัสดุส านักงาน ห้างหุ้นส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจัด แอลพีไฮเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  6/63  

วัสดุคอมพิวเตอร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดท๊อป พี ซี  ห้างหุน้ส่วนจ ากัดท๊อป พี ซี ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือลขที่  5/63  
โครงการอบรมยุวประมง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ลว. 2 ธ.ค.62

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที.่........เดือน.....ธนัวาคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

3 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

4 1,300.00 1,300.00 เฉพาะเจาะจง

5 3,450.00 3,450.00 เฉพาะเจาะจง

6 10,630.00 10,630.00 เฉพาะเจาะจง

ม-3787  ล าปาง

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบ ารุง อู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่มอู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  9/63  

กข- 7070  ล าปาง
รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ลว. 13 ธ.ค.62

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบ ารุง อู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่มอู่อ๊อดการข่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  11/63  

รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ลว. 2 ธ.ค.62

จัดจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบ ารุง อู่ช่างพล  โดยนายศิริพล  ศรีสอน อู่ช่างพล  โดยนายศิริพล  ศรีสอน ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  10/63  

ประมงน้ าจืดล าปาง

กย - 1137  ล าปาง
รักษารถยนต์หมายเลขทะเบียน ลว. 2 ธ.ค.62

ปราบปรามประมงน้ าจืดล าปาง
งานธุรการประจ าหน่วยป้องกันและ ลว. 30 ต.ค.62

หน่วยป้องกันและปราบปราม
พนักงานท าความสะอาดประจ า ลว. 30 ต.ค.62
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางนงลักษณ์  ไชยชนะ นางนงลักษณ์  ไชยชนะ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  2/62  

ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว. 28 ก.ย.62
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  15/62  

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นางสาวกฤตพร  บุตรค าลือ นางสาวกฤตพร  บุตรค าลือ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  1/62  

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

สรุปผลการจัดจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที.่........เดือน.....ธนัวาคม........พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 






























