
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 17,802.60 17,802.60 เฉพาะเจาะจง

 

ของศูนย์ป้องกันฯ ภาคเหนือ พล.

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) หจก.ณกานต์ ออยล์ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/62  
ใช้ในราชการของกิจกรรมต่างๆ ลว. 1 มี.ค.62

สรุปผลการจัดซ้ือ

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 31,511.80         31,511.80     เฉพาะเจาะจง

2 1,673.40           1,673.40       เฉพาะเจาะจง

3.            2,900.00 2,900.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

4.            4,375.00 4,375.00       วิธีเฉพาะเจาะจง

1.               900.00 900.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

2.               430.00 430.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

3.               850.00 850.00          วิธีเฉพาะเจาะจง

ลว. 26 เม.ย. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ พห-9424  กทม. ร้านฝายน้อยแอร์  โดยนายวิเชียร  ยอดเขียวร้านฝายน้อยแอร์  โดยนายวิเชียร  ยอดเขียว ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 10/2562

จ้างซ่อมรถยนต์ พห-9424  กทม. ร้านฝายน้อยแอร์  โดยนายวิเชียร  ยอดเขียวร้านฝายน้อยแอร์  โดยนายวิเชียร  เขียวแก้ว ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 9/2562
ลว. 22 เม.ย. 2562

ประมง  อ่างเก็บน้ าห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย

จ้างเขียนป้ายโครงการ นายธรรมศักด์ิ  อุ่นเรือน นายธรรมศักด์ิ  อุ่นเรือน ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562
โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ลว. 1  เม.ย. 2562

ลว.1 เม.ย. 2562
สรุปผลการจัดจ้าง

ราคาเหมาะสมวัสดุส านักงาน ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ห้างหุ้นส่วนจ ากัดแอลพีไฉเทคเซนเตอร์ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าล้อมการไฟฟ้า ห้างหุ้นส่วนจ ากัดน้ าล้อมการไฟฟ้า ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562
ลว.  28  มี.ค. 2562

บริหารจัดการทรัพยากรร่วมกับชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 
ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  1 มี.ค.. 2562

ควบคุมเผ้าระวังฯ

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด บริษัทพัฒนาสหกลจ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 15/2562 
ชื่อกิจกรรมย่อย ลว.  1 มี.ค.. 2562

ในการซ้ือหรือจ้าง
สรุปผลการจัดซ้ือ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

4 8,000.00           8,000.00       เฉพาะเจาะจง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

นายวีละ  สัตย์มาก
ในการซ้ือหรือจ้าง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 28/2561

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืด ล าปาง
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

 

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  ก.ย. 2561
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 21,939.50         21,939.50     เฉพาะเจาะจง

2 1,962.80           1,962.80       เฉพาะเจาะจง

3. 1,137.60           1,137.60       เฉพาะเจาะจง

4. 2,561.00           2,561.00       เฉพาะเจาะจงวัสดุการเกษตรฯ ร้านกิ่งก้านพาณิชย์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562
ลว 17 เม.ย. 62

เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน
 

ร้านกิ่งก้านพาณิชย์

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

ในการซ้ือหรือจ้าง
สรุปผลการจัดซ้ือ

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 20,500 20,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

2 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง 

3. 49,000 49,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

ราคาที่เสนอ 48,150.00 บาท

เรือดอยเต่า 1  บ้านแปลง 3 เลขที่ 105 หมู่ที่ 1  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 18  เมษยน 2562
ต.ท่าเด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ต.ท่าเด่ือ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ราคาที่ตกลง 48,150.00 บาท

 บ้านแปลง 3 เลขที่ 105 หมู่ที่ 1  
จัดจ้างยกและเคล่ืนย้ายเรือ 32 ฟุต ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ธารทิพย์ 999 ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 21 /2562ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ธารทิพย์ 999 

 ต.สันผีเส้ือ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  
ราคาที่เสนอ 2,200.00 บาท

จัดจ้างท ากระชังอนุบาลสัตว์น้ า ร้านป้าค า จ าหน่ายกระชังเล้ียงปลา ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 20 /2562
โครงการเสริมสร้างฯ และอุปกรณ์จับปลา เลขที่ 369 หมู่ 2 และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 3  เมษยน 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญยนต์ 2005 
เลขที่ 237 หมู่ 2 ต าบลหางดง 

อ าเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 
ราคาที่ตกลง 2,200.00 บาท

ราคาที่เสนอ 20,500 .00 บาท

เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 2  เมษยน 2562
อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ในการซ้ือหรือจ้าง
จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 19 /2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม 
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

ราคาที่ตกลง 20,500 .00 บาท

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 1,946.00           1,946.00       เฉพาะเจาะจง

2 4,466.00           4,466.00       เฉพาะเจาะจง

 

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.17/2562
ลว. 1 มี.ค.62

ลว. 22 มี.ค.62

ในการซ้ือหรือจ้าง
ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.21/2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หจก.ร่วมจิตปิโตเลียม

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 9,871.82           9,871.82       เฉพาะเจาะจง

2 9,400.00           9,400.00       เฉพาะเจาะจง

3 3,364.08           3,364.08       เฉพาะเจาะจง

4. 4,600.00           4,600.00       เฉพาะเจาะจง

 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หจก.วิทยาภันฑ์ 1975 ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 13/2562
29 เม.ย. 2562

หจก.วิทยาภันฑ์ 1975

29 เม.ย. 2562
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 12/2562บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ ร้าน ฟอร์แมต คอม ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 11/2562
29 เม.ย. 2562

29-เม.ย.-62

ในการซ้ือหรือจ้าง
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 10/2562

ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด

ร้าน ฟอร์แมต คอม

หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์
วนัที่.........เดือน......พฤษภาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....เมษายน.....๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
ราคาที่เสนอ

แบบ สขร. 1 










