
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง นางสาวดาวรุง รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวดาวรุง  สัมมาสิทธิ์ สัมมาสิทธิ์ สัมมาสิทธิ์ งานบริการสมราคา 1/2562

48,000 48,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค.61

ครบ 31 มี.ค.62

2 จางเหมารักษาความปลอดภัย 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงคชัย นายณรงคชัย รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายณรงคชัย  สงแจง สงแจง สงแจง งานบริการสมราคา 2/2562

42,000 42,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค.61

ครบ 31 มี.ค.62

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000       ###### เฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงศ บริษัท พีระพงศ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ปโตเลียม จํากัด ปโตเลียม จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.1/2562

100,000             100,000             ลงวันที่ 1 ต.ค. 61

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,337 4,337 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.วัฒนา กรุป บริษัท ป.วัฒนา กรุป ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

(ปงงวนจั๊ว) จํากัด (ปงงวนจั๊ว) จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.2/2562

4,337 4,337 ลงวันที่ 29 ต.ค. 61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2561 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน ตุลาคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 36,487 36,487 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ 3/2562

36,487 36,487 ลงวันที่ 2 พ.ย.61

2 จางซอมแซมยานพาหนะ 963 963 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ 4/2562

963 963 ลงวันที่ 5 พ.ย.61

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

นข 3032 สบ ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.3/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 5 พ.ย.61

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

3 กฉ 3158 กทม ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.4/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 5 พ.ย.61

5 จางซอมคอมพิวเตอร 3,210 3,210 เฉพาะเจาะจง หจก.แอสซีสคอมพิวเตอร หจก.แอสซีสคอมพิวเตอร ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ยี่หอ DELLรุน Optiplex790 เซอรวิส เซอรวิส กับวัสดุ ศปจ.อย.5/2562

3,210 3,210 ลงวันที่ 6 พ.ย.61

6 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

พอ 3637 กทม ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.5/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 12 พ.ย.61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ลบ 6286 กทม ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.7/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 11 ธ.ค.61

2 จางซอมแซมยานพาหนะ 34,528.90 34,528.90 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 7/2562

34,528.90 34,528.90 ลงวันที่ 14 ธ.ค.61

3 จัดซื้อวัสดุและอุปกรณไฟฟา ######## ######## เฉพาะเจาะจง รานหงษทอง รานหงษทอง ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

36,118.92 36,118.92 กับวัสดุ 8/2562

ลงวันที่ 24 ธ.ค.61

4 จางซอมแซมยานพาหนะ 84,595.00 84,595.00 เฉพาะเจาะจง อูชางเดช อูชางเดช ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

นค 859 อย 84,595.00 84,595.00 กับวัสดุ 8/2562

ลงวันที่ 24 ธ.ค.61

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2561 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  29  เดือน ธันวาคม 2561

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,611 3,611 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.วัฒนา กรุป บริษัท ป.วัฒนา กรุป ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

(ปงงวนจั๊ว) จํากัด (ปงงวนจั๊ว) จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.8/2562

3,611 3,611 ลงวันที่ 21 ม.ค. 62

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง เฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงศ บริษัท พีระพงศ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ปโตเลียม จํากัด ปโตเลียม จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.10/2562

ลงวันที่ 31 ม.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2562

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน มกราคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 1,750.00 1,750.00 เฉพาะเจาะจง อูชางเดช อูชางเดช ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

นค 859 อย 1,750.00 1,750.00 กับวัสดุ 9/2562

ลงวันที่ 18 ก.พ.62

2 จางซอมแซมยานพาหนะ 38,316.70 ######## เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 10/2562

38,316.70 38,316.70 ลงวันที่ 18 ก.พ.62

3 จางซอมแซมยานพาหนะ 4,740.10 4,740.10 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

พอ 3637 กทม คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 11/2562

38,316.70 38,316.70 ลงวันที่ 25 ก.พ.62

4 จางซอมแซมยานพาหนะ 6,794.50 6,794.50 เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 12/2562

6,794.50 6,794.50 ลงวันที่ 25 ก.พ.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2562 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 21,646.10 ######## เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 13/2562

21,646.10 21,646.10 ลงวันที่ 1 มี.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 17,500 17,500 เฉพาะเจาะจง รานสุรพล ยางยนต รานสุรพล ยางยนต ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

17,500 17,500 กับวัสดุ 11/2562

ลงวันที่ 1 มี.ค.62

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 2,768 2,768 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.วัฒนา กรุป บริษัท ป.วัฒนา กรุป ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

(ปงงวนจั๊ว) จํากัด (ปงงวนจั๊ว) จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.12/2562

2,768 2,768 ลงวันที่ 11 มี.ค.62

4 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวดาวรุง นางสาวดาวรุง รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวดาวรุง  สัมมาสิทธิ์ สัมมาสิทธิ์ สัมมาสิทธิ์ งานบริการสมราคา 14/2562

48,000 48,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 29 มี.ค.62

ครบ 30 ก.ย.62

5 จางเหมารักษาความปลอดภัย 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงคชัย นายณรงคชัย รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายณรงคชัย  สงแจง สงแจง สงแจง งานบริการสมราคา 15/2562

42,000 42,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 29 มี.ค.62

ครบ 30 ก.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2562 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน มีนาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 21,046.90 ######## เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 16/2562

21,046.90 21,046.90 ลงวันที่ 17 เม.ย.62

2

3

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2562 

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  30  เดือน เมษายน 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 11,374.10 ######## เฉพาะเจาะจง หจก.เจ.พี. อยุธยา หจก.เจ.พี. อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ 17/2562

11,374.10 11,374.10 ลงวันที่ 13 พ.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

7 ห 1871 กทม. ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.13/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 13 พ.ค.62

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,070 1,070 เฉพาะเจาะจง หจก.แอสซีสคอมพิวเตอรหจก.แอสซีสคอมพิวเตอร ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

เซอรวิส เซอรวิส กับวัสดุ ศปจ.อย.14/2562

1,070 1,070 ลงวันที่ 24 พ.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,288 4,288 เฉพาะเจาะจง บริษัท ป.วัฒนา กรุป บริษัท ป.วัฒนา กรุป ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

(ปงงวนจั๊ว) จํากัด (ปงงวนจั๊ว) จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.15/2562

4,288 4,288 ลงวันที่ 12 มิ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมแซมยานพาหนะ 7,276 7,276 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ 18/2562

7,276 7,276 ลงวันที่ 1 ก.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,317 3,317 เฉพาะเจาะจง รานเทคนิคแอร แอนด รานเทคนิคแอร แอนด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

นค 859 อย ซาวด อยุธยา ซาวด อยุธยา กับวัสดุ ศปจ.อย.16/2562

3,317 3,317 ลงวันที่ 1 ก.ค.62

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000     100,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท พีระพงศ บริษัท พีระพงศ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ปโตเลียม จํากัด ปโตเลียม จํากัด กับวัสดุ ศปจ.อย.17/2562

100,000             100,000             ลงวันที่ 1 ก.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,700 3,700 เฉพาะเจาะจง รานสุรพล ยางยนต รานสุรพล ยางยนต ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ยางสําหรับเทเลอรลากเรือ 3,700 3,700 กับวัสดุ ศปจ.อย.18/2562

ลงวันที่ 1 ส.ค.62

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 3,745 3,745 เฉพาะเจาะจง หจก.แอสซีสคอมพิวเตอร หจก.แอสซีสคอมพิวเตอร ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

เซอรวิส เซอรวิส กับวัสดุ ศปจ.อย.19/2562

3,745 3,745 ลงวันที่ 1 ส.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2562

ศูนยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดภาคกลาง (พระนครศรีอยุธยา)

วันที่  31  เดือน สิงหาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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