
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 15,967.61 15,967.61 เฉพาะเจาะจง

2 4,035.30 4,035.30 เฉพาะเจาะจง

3 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง

1 17,400.00 17,400.00 เฉพาะเจาะจง

2 2,000.00 2,000.00 เฉพาะเจาะจง
(รถยนต์ฯ กม 6448 พิษณุโลก) ลว. 7 ม.ค.62

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ร้านค๊อกพิทพิษณุไพศาล เซอร์วิส ร้านค๊อกพิทพิษณุไพศาล เซอร์วิส ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  7/62  

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  6/62  
(รถยนต์ฯ นข 393 พิษณุโลก) เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ลว. 3 ม.ค.62

สรุปผลการจัดจ้าง

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  8/62  
(รถยนต์ฯ นข 393 พิษณุโลก) เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ลว. 3 ม.ค.62

บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/62  

กิจกรรมย่อย: ลว. 24 ต.ค.61

ติดตามและเฝ้าระวังฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/62  

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว. 24 ต.ค.61

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 32,050.20 32,050.20 เฉพาะเจาะจง

2 3,070.80 3,070.80 เฉพาะเจาะจง

3 900.00 900.00 เฉพาะเจาะจง

4 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

1 700.00 700.00 เฉพาะเจาะจง

2 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  ก.ย. 2561
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2561

จ้างท าป้ายไวนิล ร้าน พีเอ็นป้ายสวยดีไซด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  1/2562
ลว.2  ม.ค. 2562

ร้าน พีเอ็นป้ายสวยดีไซด์ 

นายวีละ  สัตย์มาก

สรุปผลการจัดจ้าง

ลว.7  ม.ค. 2562
วัสดุยานพาหนะ อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 8/2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562 
ลว.3  ม.ค. 2562

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัแอลพีไฉเทคเซนเตอร์

อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม

บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 
ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  2 ม.ค. 2562

บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

ควบคุมเผ้าระวังฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 
ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  2 ม.ค. 2562

บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

สรุปผลการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 3,550.20            3,550.20       เฉพาะเจาะจง

2 20,117.10          20,117.10     เฉพาะเจาะจง

3. 2,194.90            2,194.90       เฉพาะเจาะจง

4. 3,315.00            3,315.00       เฉพาะเจาะจง

5. 2,200.00            2,200.00       เฉพาะเจาะจง

6. 4,900.00            4,900.00       เฉพาะเจาะจง

7. 1,910.00            1,910.00       เฉพาะเจาะจงวัสดุการเกษตรฯ ร้านกิ่งก้านพาณิชย์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562
ลว 2 ม.ค. 62

ร้านกิ่งก้านพาณิชย์

ลว 24 ม.ค. 62
วัสดุการเกษตรฯ ร้านแม่โจ้อาหารสัตว์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4.1/2562ร้านกิ่งก้านพาณิชย์

วัสดุยานพาหนะ บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 4/2562
ลว 15 ม.ค. 62

ลว 2 ม.ค. 62

บริษัท มนตรีแมชชินทูลส์

วัสดุก่อสร้างฯ ร้านกิ่งก้านพาณิชย์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 19 ต.ค. 61
มีส่วนร่วมของชุมชน

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ร้านกิ่งก้านพาณิชย์

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 19 ต.ค. 61
ติดตามและเฝ้าระวัง

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 19 ต.ค. 61
อ านวยการ

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร

สรุปผลการจัดซ้ือ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 1/2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สหกรณ์การเกษตร

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 7,450.00            7,450.00       เฉพาะเจาะจง

2 70,000.00          70,000.00     เฉพาะเจาะจงจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อู่ณัฐวัฒน์การช่าง ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2562
และขนส่ง(1ฝ-2390 กทม.) ลว 28 ม.ค. 62

อู่ณัฐวัฒน์การช่าง

และขนส่ง(1ฝ-2390 กทม.) ลว 14 ม.ค. 62

สรุปผลการจัดจ้าง
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ อู่ใหญ่บริการ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562อู่ใหญ่บริการ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 20,000 20,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2 4,800 4,800 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. 24,900.00 24,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 

4. 42,000 42,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 41,200.00 บาท

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 13 /2562
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 30 มกราคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม 
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสน 41,200.00 บาท

ราคาที่เสนอ 22,587.70 บาท

รถยนต์ฯ ชษ-7587 กทม. เลขที่ 130/555 หมู่ 9 ต.แม่เหียะ และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 30  มกราคม 2562
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เลขที่ 130/555 หมู่ 9 ต.แม่เหียะ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ราคาที่ตกลง 22,587.70 บาท

จ้ดจ้างซ่อมแซมรถยนต์ บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จ ากัด ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 12/2562

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 18  มกราคม 2562
ราคาที่เสนอ 4,800.00 บาท

ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ราคาที่ตกลง 4,800.00 บาท

บริษัท โตโยต้านครพิงค์เชียงใหม่ จ ากัด

จ้ดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ร้าน สล่าไฟฟ้า เลขที่ 566 หมู่ที่ 12  ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 11 /2562

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ 19,400.00 บาท

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ราคาที่ตกลง 19,400.00 บาท

ร้าน สล่าไฟฟ้า เลขที่ 566 หมู่ที่ 12  

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 10 /2562
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 3 มกราคม 2562

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม 
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 12,433.30          12,433.30     เฉพาะเจาะจง

2 25,355.00          25,355.00     เฉพาะเจาะจง

3 1,330.00            1,330.00       เฉพาะเจาะจง

4. 2,600.00            2,600.00       เฉพาะเจาะจง

5. 1,650.00            1,650.00       เฉพาะเจาะจงซ้ือวัสดุการเกษตร บจ.เลิศล้ า อะกริเทค ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.12/2562
ลว. 2 ม.ค.62

(รถยนต์ กข 7152 อต.) ลว. 20 ธ.ค.61

บจ.เลิศล้ า อะกริเทค

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ นายเกษมศักด์ิ  พงษ์พานิช ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ นปจ.9/2562

จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ นายเกษมศักด์ิ  พงษ์พานิช ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ นปจ.10/2562
(รถยนต์ 6กข 1650 กทม.) ลว. 24 ธ.ค.61

นายเกษมศักด์ิ  พงษ์พานิช

นายเกษมศักด์ิ  พงษ์พานิช

อะไหล่ซ่อมเรือนางพญา 13 ลว. 24 ธ.ค.61
.ซ้ือวัสดุยานพาหนะ อู่ภรณ์มงคล อู่ภรณ์มงคล ใบส่ังจ้างเลขที่ นปจ.13/2562อู่ภรณ์มงคล

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.8/2562
ลว. 4 ธ.ค.61

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 25,000.00          25,000.00     เฉพาะเจาะจง

2 18,400.00          18,400.00     เฉพาะเจาะจง

3 1,440.00            1,440.00       เฉพาะเจาะจง

4. 4,700.00            4,700.00       เฉพาะเจาะจง

5. 13,970.00          13,970.00     เฉพาะเจาะจง

6. 59,850.00          59,850.00     เฉพาะเจาะจง
31 ม.ค. 2563

จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บ้านรถแต่งไฟเบอร์ ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังจ้างที่ 3/2562บ้านรถแต่งไฟเบอร์

จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บ้านรถแต่งไฟเบอร์ ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังจ้างที่ 2/2562
8 ม.ค. 2562

18 ม.ค. 2562

บ้านรถแต่งไฟเบอร์

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้านฟอร์แมต คอม ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 8/2562

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หจก.วิทยาภันฑ์ 1975 ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 7/2562
18 ม.ค. 2562

หจก.วิทยาภันฑ์ 1975

ร้านฟอร์แมต คอม

8-ม.ค.-62
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร ร้านภูธิปการเกษตร ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 6/2562ร้านภูธิปการเกษตร

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 5/2562
8-ม.ค.-62

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มกราคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......กุมภาพนัธ.์......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ

แบบ สขร. 1 










