
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,897.00 4,897.00 เฉพาะเจาะจง

2 2,330.00 2,330.00 เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

วัสดุส านักงาน หจก.วิทยาคาร โอ เอ หจก.วทิยาคาร โอ เอ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/61  
ลว. 3 ม.ค.61

สรุปผลการจัดซ้ือ

ลว. 3 ม.ค.61
วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.วิทยาคาร โอ เอ หจก.วทิยาคาร โอ เอ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/61  

" ไม่มีการจัดจ้าง "

สรุปผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 420.00 420.00 เฉพาะเจาะจง

2 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง

3 2,686.00 2,686.00 เฉพาะเจาะจง

4 5,467.00 5,467.00 เฉพาะเจาะจง

5 5,467.00 5,467.00 เฉพาะเจาะจง

6 7,320.00 7,320.00 เฉพาะเจาะจง

7 38,453.50 38,453.50 เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้าน พี เอ็น ป้ายสวยดีไซด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 
โครงการอบรมยุวประมง ลว.  23  ม.ค. 2561

ร้าน พี เอ็น ป้ายสวยดีไซด์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์

สรุปผลการจัดซ้ือ

โครงการอบรมยุวประมง ลว.  23  ม.ค. 2561

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2561  

วัสดุส านักงาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2561  หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2561  
โครงการอบรมยุวประมง ลว.  23  ม.ค. 2561

วัสดุส านักงาน หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2561  
ลว.  18  ม.ค. 2561

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์

บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

ลว.  18  ม.ค. 2561

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  18  ม.ค. 2561
จัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2561  

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2561  
ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  8  ม.ค. 2561

บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

โครงการอบรมยุวประมง

จัดระเบียบประมงให้เป็นมาตรฐาน

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

สรุปผลการจัดจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว27 พ.ย.2560
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  4/2561นายวีละ  สัตย์มาก

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 20,689.80 20,689.80 เฉพาะเจาะจง

1 1,800.00 1,800.00 เฉพาะเจาะจง

2 14,680.40 14,680.40 เฉพาะเจาะจง

3 24,950.00 24,950.00 เฉพาะเจาะจง

4 2,500.00 2,500.00 เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2561

สรุปผลการจัดซ้ือ

สหกรณ์การเกษตร

สรุปผลการจัดจ้าง

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ลว 3 ม.ค.61ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ลว 17 ม.ค. 61
จัดจ้างท าตรายาง ร้านกรอบรูป M&M ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 1/2561ร้านกรอบรูป M&M

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อู่โพธิ์ทองเจริญยนต์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2561

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 2/2561
และขนส่ง(กง-3535 ล าปาง) ลว 26 ม.ค. 61

บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ ากัด

อู่โพธิ์ทองเจริญยนต์

จัดจ้างวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านกรอบรูป M&M ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2561
(ป้ายไวนิล) ลว 30 ม.ค. 61

และขนส่ง(1ฝ-2390 กทม.) ลว 26 ม.ค. 61

ร้านกรอบรูป M&M

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 33,300.00 33,300.00 เฉพาะเจาะจง

2 7,200.00 7,200.00 เฉพาะเจาะจง

3 720.00 720.00 เฉพาะเจาะจง

4 3,280.00 3,280.00 เฉพาะเจาะจง

5 1,185.00 1,185.00 เฉพาะเจาะจง

6 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  3 มกราคม 2561
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 4 /2561ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลีย
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 5 /2561
โครงการอบรมเยาวชน เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  16 มกราคม 2561

ราคาที่เสนอ 34,900 .00 บาท ราคาที่เสนอ 34,900 .00 บาท

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลีย
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

จ้ดจ้างจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านฮอดโฆษณา ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 6 /2561

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 7,200 .00 บาท

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่
ราคาที่เสนอ 7,200 .00 บาท

ร้านฮอดโฆษณา

วัสดุส านักงาน ร้านพร้อมพรรณ ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 7 /2561
โครงการอบรมเยาวชน 16 มกราคม 2561

โครงการอบรมเยาวชน 16 มกราคม 2561

ร้านพร้อมพรรณ

16 มกราคม 2561
จ้ดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้าน สล่าไฟฟ้า ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 8 /2561ร้าน สล่าไฟฟ้า 

จัดจ้างเปล่ียนถ่ายน้ ามันหล่อล่ืน หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.เจริญยนต์ดอยเต่า ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 9 /2561
รถยนต์ฯ ชษ-7587 กทม. 16 มกราคม 2561

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ส.เจริญยนต์ดอยเต่า

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,118.00 4,118.00 เฉพาะเจาะจง

2 1,500.00 1,500.00 เฉพาะเจาะจง

3 450.00 450.00 เฉพาะเจาะจง

4 2,380.00 2,380.00 เฉพาะเจาะจง

5 8,490.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง

6 8,490.00 8,490.00 เฉพาะเจาะจง

วัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.16/2561

สรุปผลการจัดซ้ือ

ร้านสรรพิทยา 2558

วัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.18/2561

ลว. 26 ม.ค.61

ลว. 3 ม.ค.61

ร้านสรรพิทยา 2558

ลว. 26 ม.ค.61
จ้างท าป้ายไวนิล ร้าน เอ. อิงค์เจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.19/2561ร้าน เอ. อิงค์เจ็ท

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.21/2561

วัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.20/2561

ลว. 26 ม.ค.61
ร้านสรรพิทยา 2558

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที ่นปจ.21/2561

ลว. 26 ม.ค.61

ลว. 26 ม.ค.61

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖1.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖1.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

" ไม่มีการจัดซ้ือ ""

" ไม่มีการจัดจ้าง ""

สรุปผลการจัดจ้าง

แบบ สขร. 1 








