
ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 5,974.43 5,974.43 เฉพาะเจาะจง

2 13,126.00 13,126.00 เฉพาะเจาะจง

3 11,016.72 11,016.72 เฉพาะเจาะจง

4 12,664.52 12,664.52 เฉพาะเจาะจง

5 3,370.00 3,370.00 เฉพาะเจาะจง

6 12,000.00 12,000.00 เฉพาะเจาะจง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

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

สรุปผลการจัดซ้ือ

วัสดุคอมพิวเตอร์ หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยีฯ หจก.ไฟร์คอมเทคโนโลยีฯ ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  28/62  
ลว. 1 ส.ค.62

ของศูนย์ป้องกันฯ ภาคเหนือ พล.

ลว. 1 ส.ค.62
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ บ.ซีทพัทยา จ ากัด บ. ซีทพัทยา จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  29/62  

วัสดุส านักงาน หจก.วิทยาคาร โอ เอ จ ากัด หจก.วิทยาคาร โอ เอ จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/62  

วัสดุยานพาหนะ บ.ซีทพัทยา จ ากัด บ. ซีทพัทยา จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/62  
ลว. 1 ส.ค.62

วัสดุยานพาหนะ หจก.ยั่งยืน พิษณุโลก หจก.ยั่งยืน พิษณุโลก ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/62  
ลว. 13 ส.ค.62

ลว. 1 ส.ค.62

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 3,000.00 3,000.00 เฉพาะเจาะจง

2 11,180.00 11,180.00 เฉพาะเจาะจง

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

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

รายชื่อผู้เสนอราคาและ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ

สรุปผลการจัดจ้าง

งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

(รถยนต์ฯ กม 6448 พล.) แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ลว. 13 ส.ค.62
จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล  บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างลขที่  17/62  

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล  บริษัท ค็อกพิท พิษณุไพศาล ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างลขที่  18/62  
(รถยนต์ฯ นข 393 พล.) แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด  ลว. 13 ส.ค.62

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

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

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1. 1,640.40            1,640.40       เฉพาะเจาะจง

2. 24,692.40          24,692.40     เฉพาะเจาะจง

3. 13,641.70          13,641.70     เฉพาะเจาะจง

4. 2,000.00            2,000.00       เฉพาะเจาะจง

5. 4,690.00            4,690.00       เฉพาะเจาะจง

6. เฉพาะเจาะจง

1. 1,500.00            1,500.00       เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

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

สรุปผลการจัดซ้ือ
วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562สหกรณ์การเกษตร

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

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

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

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
ติดตามและเฝ้าระวัง(1-14 ส.ค. 62)

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

ลว 30 ก.ค. 62
วัสดุส านักงานฯ (ตรายาง) ร้าน กรอบรูป M&M ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2562ร้าน กรอบรูป M&M

วัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงฯ สหกรณ์การเกษตร ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2562

วัสดุส านักงานฯ (หมึกเคร่ืองพิมพ์) บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 14/2562
ลว 22 ส.ค. 62

บ.เด่นชัยเทรค จ ากัด

สหกรณ์การเกษตร

สรุปผลการจัดจ้าง

ชื่อกิจกรรมย่อย ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด ใกล้ส านักงาน ลว 28 พ.ค. 62
ติดตามและเฝ้าระวัง(1-14 ส.ค. 62)

ดอยสะเก็ดพัฒนา จ ากัด

จัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ ร้าน พาโชคไดนาโม ราคาเหมาะสม ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562
และขนส่ง(กง-3535 ล าปาง) ลว 30 ก.ค. 62

ร้าน พาโชคไดนาโม

แบบ สขร. 1 

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนภมูิพล ตาก

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 4,285.00            4,285.00       เฉพาะเจาะจง

2. 4,960.80            4,960.80       เฉพาะเจาะจง

3 867.90               867.90          เฉพาะเจาะจง

4. 1,400.00            1,400.00       เฉพาะเจาะจง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดเขื่อนสิริกิต์ิ อุตรดิตถ์

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.28/2562

ซ้ือวัสดุส านักงาน ร้านสรรพิทยา 2558 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.31/2562
ลว. 1 ก.ค.62

ร้านสรรพิทยา 2558

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.29/2562
ลว. 3 มิ.ย.62

ลว. 3 มิ.ย.62

หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

ลว. 3 มิ.ย.62
ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ นปจ.30/2562หจก. ร่วมจิตปิโตเลียม

แบบ สขร. 1 



ล าดับที่ วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

1 11,200.00          11,200.00     เฉพาะเจาะจง

2. 4,850.00            4,850.00       เฉพาะเจาะจง

3 49,747.66          49,747.66     เฉพาะเจาะจง

4. 8,500.00            8,500.00       เฉพาะเจาะจง

5. 16,840.80          16,840.80     เฉพาะเจาะจง

6. 4,500.00            4,500.00       เฉพาะเจาะจง

เหมาะสม และคุ้มค่าเอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส

จ้างซ่อมยานพาหนะและขนส่ง เหมาะสม และคุ้มค่า

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน....สิงหาคม.....๒๕๖2.......
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดบงึบอระเพด็ นครสวรรค์

วนัที.่........เดือน......สิงหาคม.......พ.ศ......๒๕๖2.......

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขที่และวันที่ของ
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน หจก.วิทยาภัณฑ์ 1974

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(ยางรถเทเลอร์) เอ็มเจ ออโตร์ เซอร์วิส ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562 
13-ส.ค.-62

หจก.วิทยาภัณฑ์ 1974

บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด

13-ส.ค.-62
เหมาะสม และคุ้มค่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เหมาะสม และคุ้มค่า ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2562 
(ชุดควบคุมรีโมทคอนโทร)

บริษัท ซีทพัทยา จ ากัด

(ใบจักร)
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562 

13-ส.ค.-62

13-ส.ค.-62
จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง อู่โอภาศมาลีน เหมาะสม และคุ้มค่าอู่โอภาศมาลีน

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562 
13-ส.ค.-62

ร้าน แจ๊ค รุ่งเรืองการไฟฟ้า ใบส่ังจ้างเลขที่ 8/2562

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน สหกรณ์การเกษตร
เมืองนครสวรรค์ เหมาะสม และคุ้มค่า
(น้ าดีเซล/น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95)

สหกรณ์การเกษตร
เมืองนครสวรรค์

ร้าน แจ๊ค รุ่งเรืองการไฟฟ้า
13 ส.ค. 2562

แบบ สขร. 1 






