
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 23,404.75 23,404.75 เฉพาะเจาะจง

2 3,700.00 3,700.00 เฉพาะเจาะจง

3 4,300.00 4,300.00 เฉพาะเจาะจง

4 10,710.00 10,710.00 เฉพาะเจาะจง

5 2,970.00 2,970.00 เฉพาะเจาะจง

6 800.00 800.00 เฉพาะเจาะจง

7 8,405.00 8,405.00 เฉพาะเจาะจง

8 2,755.00 2,755.00 เฉพาะเจาะจงวัสดุไฟฟ้าวิทยุ หจก. ฟลุ๊ควัสดุก่อสร้าง หจก. ฟลุ๊ควัสดุก่อสร้าง ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/62  
 (ส านักงานใหญ)่  (ส านักงานใหญ่) ลว. 18 มิ.ย.62

ลว. 18 มิ.ย.62
วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไฟรคอมเทคโนโลยี (สนง.ใหญ่) หจก.ไฟรคอมเทคโนโลยี (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/62  

วัสดุส านักงาน ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/62  
ลว. 18 มิ.ย.62

(ใช้ในโครงการอบรมยุวประมง) ลว. 18 มิ.ย.62
วัสดุส านักงาน หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่) หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  20/62  

วัสดุส านักงาน หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่) หจก.วิทยาคาร โอ เอ (สนง.ใหญ่) ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/62  
ลว. 18 มิ.ย.62

ลว. 10 มิ.ย.62
วัสดุประชาสัมพันธ์ ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ร้าน พีพีอาร์ อิ้งเจ็ท ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/62  

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ บริษัท ค๊อกพิท พิษณุไพศาล แอนด์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  17/62  
(รถยนต์ฯ 6กข 1653 กทม) เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด ลว. 4 มิ.ย.62

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....มิถุนายน.....๒๕๖2.......
ศูนย์ปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดภาคเหนือ (พษิณุโลก)

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 2,790.00 2,790.00 เฉพาะเจาะจง
(รถยนต์ฯ 6กข 1653 กทม)) แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ลว. 10 มิ.ย.62

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล  บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างลขที่  14/62  

สรุปผลการจัดจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1. 8,000.00            8,000.00       เฉพาะเจาะจง

2. 8,000.00            8,000.00       เฉพาะเจาะจง

3. 1,500.00            1,500.00       เฉพาะเจาะจง

ของระบบบาดาล

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายสมหวัง  มาใจทัศน์ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562
ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ลว.21  มิ.ย.2562

น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

นายสมหวัง  มาใจทัศน์

พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  มี.ค. 2562
ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562นายวีละ  สัตย์มาก

ประจ าหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
น้ าจืดเขื่อนกิ่วคอหมา  ล าปาง

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก นายวีละ  สัตย์มาก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2562
พนักงานรักษาความปลอดภัย ลว.28  มี.ค. 2562

นายวีละ  สัตย์มาก
สรุปผลการจัดจ้าง

สรุปผลการจัดซ้ือ
ไม่มีการจัดซ้ือ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1. 18,574.60          18,574.60     เฉพาะเจาะจง

2. 3,500.08            3,500.08       เฉพาะเจาะจง

3. 6,592.20            6,592.20       เฉพาะเจาะจง

4. 7,220.00            7,220.00       เฉพาะเจาะจง

5. 750.00               750.00          เฉพาะเจาะจง

6. 4,570.00            4,570.00       เฉพาะเจาะจงวัสดุส านักงาน บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562
ลว 14 มิ.ย. 62

บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด

ลว 14 มิ.ย. 62
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ร้านกรอบรูป M&M ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2562ร้านกรอบรูป M&M

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
ยุวประมง

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62
เวทีการมีส่วนร่วมของชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62
การมีส่วนร่วมของชุมชน

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562สหกรณ์การเกษตร
ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 1 ก.พ. 62
ติดตามและเฝ้าระวัง

สรุปผลการจัดซ้ือ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2562สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มิถุนายน.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 36,000 36,000 วิธีเฉพาะเจาะจง 

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 
ราคาที่เสนอ35,500 .00 บาท

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม ราคาเหมาะสม นปจ.เขื่อนภูมิพล 24 /2562
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  และราคาที่เสนอ  ไม่เกินวงเงิน 4 มิถุนายน 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไชยากรปิโตรเลียม 
เลขที่ 222 ม.3 ต.ท่าเด่ือ  

อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มิถุนายน.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 400.00               400.00          เฉพาะเจาะจง

2. 11,213.70          11,213.70     เฉพาะเจาะจง
ลว. 1 พ.ค..62

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.27/2562

จ้างท าสต๊ิกเกอร์ นายศักด์ิดา ทิพย์ลุ้ย ราคาเหมาะสม ใบจ้างซ้ือเลขที่ นปจ.19/2562
ลว. 4 มี.ค.62

นายศักด์ิดา ทิพย์ลุ้ย

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มิถุนายน.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์ 

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 14,000.00          14,000.00     เฉพาะเจาะจง

2. 34,899.00          34,899.00     เฉพาะเจาะจง

3 17,500.00          17,500.00     เฉพาะเจาะจงจัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ร้านเอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 18/2562
20 มิ.ย. 2562

20 มิ.ย. 2562

ร้านเอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์ ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 17/2562

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ร้านเอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส ความเหมาะสม คุ้มค่า ใบส้ังซ้ือที่ 16/2562
7-มิ.ย.-62

ร้านเอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส

สหกรณ์การเกษตรเมืองนครสวรรค์

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....มิถุนายน.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที่.........เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 






