
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 22,696.05 22,696.05 เฉพาะเจาะจง

2 674.25 674.25 เฉพาะเจาะจง

3 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง

4 9,690.00 9,690.00 เฉพาะเจาะจง

1 1,790.00 1,790.00 เฉพาะเจาะจงจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่  8/62  
(รถยนต์ฯ 6กข 1653 กทม.) เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ลว. 25 ก.พ.62

สรุปผลการจัดจ้าง

ลว. 14 ก.พ.62
วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี (สนง.ใหญ่) หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยี (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/62  

วัสดุส านักงาน หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. (สนง.ใหญ่) หจก.วิทยาคาร โอ.เอ. (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/62  
ลว. 14 ก.พ.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....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 29,786.80 29,786.80 เฉพาะเจาะจง

2 3,348.80 3,348.80 เฉพาะเจาะจง

3 4,524.00 4,524.00 เฉพาะเจาะจง

4 2,400.00 2,400.00 เฉพาะเจาะจง

5 13,850.00 13,850.00 เฉพาะเจาะจง

6 1,100.00 1,100.00 เฉพาะเจาะจง

7 9,200.00 9,200.00 เฉพาะเจาะจง
โครงการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชน ลว.8 ก.พ. 2562
ประมง  อ่างเก็บน้ าหว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

วัสดุการเกษตร ร้านตาค าการเกษตร โดยนางอญัมณี ตาค า ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2562ร้านตาค าการเกษตร โดยนางอญัมณี ตาค า

วัสดุยานพาหนะ อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562
ส าหรับรถยนต์ พห-9424  กทม. ลว.8 ก.พ. 2562

และเรือตรวจการประมงกิ่วลม 04

อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม

วัสดุยานพาหนะ อูโ่อภาสมารีน  โดยนางวณิชญา  ออ่นจนัทร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562
ส าหรับเรือตรวจการประมงดอยเต่า14 ลว.28 ม.ค. 2562

ลว.2  ม.ค. 2562

อูโ่อภาสมารีน  โดยนางวณิชญา  ออ่นจนัทร์

วัสดุการเกษตร (ไม้ไผ่) นายธรรมศักด์ิ  อุ่นเรือน ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  6.1/2562

โครงการเสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของชุมชน กาตาสาย ลว.27 ธ.ค. 2561
ประมง  อ่างเก็บน้ าหว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

นายธรรมศักด์ิ  อุ่นเรือน

กาตาสาย

วัสดุก่อสร้าง ร้านชีวรรณ์วัสดุกอ่สร้าง โดยนางชีวรรณ์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5.1/2562

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  2 ม.ค. 2562
บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

ร้านชีวรรณ์วัสดุกอ่สร้าง โดยนางชีวรรณ์

ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  2 ม.ค. 2562
ควบคุมเผ้าระวังฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562 

ในการซ้ือหรือจ้าง
สรุปผลการจัดซ้ือ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

8 1,390.00 1,390.00 เฉพาะเจาะจง

9 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง

1 1,200.00 1,200.00 เฉพาะเจาะจง

2 16,020.00 16,020.00 เฉพาะเจาะจง

3 96,167.32 96,167.32 เฉพาะเจาะจง

4 4,600.00 4,600.00 เฉพาะเจาะจง

5 8,000.00 8,000.00 เฉพาะเจาะจง

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  ก.ย. 2561
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2561นายวีละ  สัตย์มาก

จ้างซ่อมเคร่ืองปร้ิน Brother หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท๊อป พีซีคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 5/2562
ลว.8 ก.พ. 2562

ลว. 8 ก.พ. 2562

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท๊อป พีซีคอมพิวเตอร์

จ้างซ่อมรถยนต์ กข-7070  ล าปาง บริษัทมิตซูเชียงใหม่ สาขาล าปาง ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 4/2562

จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 3/2562
3ร-9896  กทม. จ านวน  1  คัน ลว.30 ม.ค. 2562

อู่อ๊อดการช่าง โดยนายณัฐพล  ตันชุ่ม

บริษัทมิตซูเชียงใหม่ สาขาล าปาง

ประมง  อ่างเก็บน้ าหว้ยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

จ้างท าวัสดุส านักงาน (ธงแดง) นางสาวธัญญลักษณ์  ไชยชนะ ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 29/2561
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ลว.27 ธ.ค. 2561

นางสาวธัญญลักษณ์  ไชยชนะ

สรุปผลการจัดจ้าง

รถยนต์ กข-7070  ล าปาง ลว.22 ก.พ. 2562
วัสดุยานพาหนะ หา้งหุน้ส่วนจ ากดัมติรไทร์  แอนด์วีลส์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2562

วัสดุคอมพิวเตอร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท๊อป พีซีคอมพิวเตอร์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562
ลว.18 ก.พ. 2562

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ท๊อป พีซีคอมพิวเตอร์

หา้งหุน้ส่วนจ ากดัมติรไทร์  แอนด์วีลส์

ในการซ้ือหรือจ้าง

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......
แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 2,397.60            2,397.60       เฉพาะเจาะจง

2 18,349.50          18,349.50     เฉพาะเจาะจง

3. 1,586.40            1,586.40       เฉพาะเจาะจง

4. 1,277.00            1,277.00       เฉพาะเจาะจง

เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562
ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

มีส่วนร่วมของชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562
ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ติดตามและเฝ้าระวัง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562
ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

อ านวยการ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562
ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......

ในการซ้ือหรือจ้าง
สรุปผลการจัดซ้ือ

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 3,000 3,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

โครงการเสริมสร้างฯ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 14 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาที่เสนอ 2,900.00 บาท

ในการซ้ือหรือจ้าง
จัดจ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้านฮอดโฆษณา เลขที่ 531/1 หมู่ที่ 2  ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 14 /2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ร้านฮอดโฆษณา เลขที่ 531/1 หมู่ที่ 2  
ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่  
ราคาที่ตกลง 2,900.00 บาท

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 420.00               420.00          เฉพาะเจาะจง

2 6,762.00            6,762.00       เฉพาะเจาะจง

3 2,375.00            2,375.00       เฉพาะเจาะจง
ลว. 22 ก.พ..62

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.16/2562ร้านสรรพิทยา 2558

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.11/2562
ลว. 2 ม.ค.62

ลว. 2 ม.ค.62

ในการซ้ือหรือจ้าง
จ้างท าป้ายประชาสัมพันธ์ ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ นปจ.14/2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ร้าน เอ.อิงค์เจ็ท 

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 13,504.47          13,504.47     เฉพาะเจาะจง
18-ก.พ.-62

ในการซ้ือหรือจ้าง
จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง บริษัท นิสสันเอ็มวัน จ ากัด ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังจ้างที่ 4/2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท นิสสันเอ็มวัน จ ากัด

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์
วนัที.่........เดือน......มีนาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....กุมภาพนัธ.์....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 










