
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 51,317.20     51,317.20      เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.พี.อยุธยา หจก. เจ.พี.อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

หมายเลขทะเบียน กข ๖๕๐๗ คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ ๔/2563

บุรีรัมย 51,317.20                   51,317.20                   ลงวันที่ ๓ ธ.ค.6๒

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  27  เดือน ธันวาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางเหมางานทําความสะอาด 48,000.00       48,000.00      เฉพาะเจาะจง นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา 1/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 24 ต.ค.62

ครบ 31 มี.ค.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ ต.ค. 63

2 จางเหมางานขับรถยนต 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท เกตการ นายอานนท เกตการ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายอานนท เกตการ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา ๒/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค.62

ครบ 31 มี.ค.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ ต.ค. 63

3 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตชา ศรีละออ นางสาวสุพัตชา ศรีละออ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวสุพัตชา ศรีละออ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา ๓/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค.62

ครบ 31 มี.ค.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ ต.ค. 63

4 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000.00     100,000.00    เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทแสนสุข หจก.ชัยนาทแสนสุข ราคาที่เสนอเหมาะสม ขอตกลงเลขที่

และหลอลื่น เซอรวิส เซอรวิส กับวัสดุ 1/2563

100,000.00          100,000.00          ลงวันที่ 1 ต.ค. 62

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,400.00         3,400.00        เฉพาะเจาะจง รานรัตนจักรยาน รานรัตนจักรยาน ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบซื้อเลขที่

และขนสง 3,400.00              3,400.00              กับวัสดุ 1/2563

ลงวันที่ 15 ต.ค.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  31  เดือน ตุลาคม 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 51,071.10      51,071.10     เฉพาะเจาะจง หจก. เจ.พี.อยุธยา หจก.เจ.พี.อยุธยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

หมายเลขทะเบียน ๗ย-๗๒๘๗ คารการาจ คารการาจ กับวัสดุ ๔/2563

กรุงเทพมหานคร 51,071.10            51,071.10            ลงวันที่ ๖ พ.ย.62

2 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,250.00        1,250.00        เฉพาะเจาะจง รานแสงอาทิตย รานแสงอาทิตย ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

1,250.00              1,250.00              กับวัสดุ 2/2563

ลงวันที่ 15 พ.ย.62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2562

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุใชในการฝกอบรม 4,975 4,975 เฉพาะเจาะจง รานแสงอาทิตย รานแสงอาทิตย ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

4,975 4,975 กับวัสดุ ๓/2563

ลงวันที่ 22 ม.ค. 63

2

3
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5

6

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  31  เดือน มกราคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000.00  100,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยนาทแสนสุข หจก.ชัยนาทแสนสุข ราคาที่เสนอเหมาะสม ขอตกลงเลขที่

และหลอลื่น เซอรวิส เซอรวิส กับวัสดุ ๕/2563

100,000.00        100,000.00        ลงวันที่ 1๗ ก.พ. 6๓

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จางเหมางานทําความสะอาด 48,000.00    48,000.00     เฉพาะเจาะจง นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางนันทวรรณ พูลสวัสดิ์ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา 6/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 31 มี.ค.63

ครบ 30 ก.ย.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ เม.ย. 63

2 จางเหมางานขับรถยนต 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นายอานนท เกตการ นายอานนท เกตการ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายอานนท เกตการ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา 7/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 31 มี.ค.63

ครบ 30 ก.ย.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ เม.ย. 63

3 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000.00 48,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวสุพัตชา ศรีละออ นางสาวสุพัตชา ศรีละออ รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวสุพัตชา ศรีละออ 48,000 48,000 งานบริการสมราคา ๓/2563

ที่เสนอ ลงวันที่ 31 มี.ค.63

ครบ 30 ก.ย.63

ขอตกลงในการจาง

ลงวันที่ ๑ เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท
วันที่  31  เดือน มีนาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท
วันที่  31  เดือน มีนาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง

4 จางซอมบํารุงรถยนตราชการ 1,700.00 1,700.00 เฉพาะเจาะจง รานสุรชัยการไฟฟา รานสุรชัยการไฟฟา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

หมายเลขทะเบียน นค-1767 1,700 1,700 กับวัสดุ 9/2563
พระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 มี.ค.63



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,977.00 4,977.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงอาทิตย รานแสงอาทิตย ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

4,977.00 4,977.00 กับวัสดุ ๕/2563

ลงวันที่ 17 เม.ย.63

2 จัดซื้อวัสดุกอสราง 4,170.00 4,170.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เขื่อนเจาพระยา หจก.เขื่อนเจาพระยา ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

คาไม คาไม กับวัสดุ 6/2563

4,170.00 4,170.00 ลงวันที่ 21 เม.ย. 63

3 จัดซื้อวัสดุงานบานงานครัว 3,240.00 3,240.00 เฉพาะเจาะจง รานแสงอาทิตย รานแสงอาทิตย ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

3,240.00 3,240.00 กับวัสดุ 7/2563

ลงวันที่ 21 เม.ย.63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2562 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  30  เดือน เมษายน 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนเจาพระยา ชัยนาท

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 256๓

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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