
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  30  เดือน มิถุนายน 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 หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

มวงเจริญ มวงเจริญ กับวัสดุ นปจ.ปช 1/2563

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

2 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศราพร นางสาวเกศราพร รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวเกศราพร สมัครลาน สมัครลาน สมัครลาน งานบริการสมราคา 1/2563

48,000 48,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค. 62

ครบ 31 มี.ค. 63

3 จางเหมารักษาความปลอดภัย 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายจันที นายจันที รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายจันที สมใจ สมใจ สมใจ งานบริการสมราคา 2/2563

42,000 42,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 ต.ค. 62

ครบ 31 มี.ค. 63

4 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 13,000.00    13,000.00       เฉพาะเจาะจง หนุมออโตแมกซ หนุมออโตแมกซ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

ยางรถยนต 3ณ 6306 กทม. โดย นายสมหวัง พุมพวง โดย นายสมหวัง พุมพวง กับวัสดุ นปจ.ปช 2/2563

13,000.00            13,000.00            ลงวันที่ 25 ต.ค. 62

5 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 7,260.00      7,260.00         เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

กฉ 907 สบ. นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 3/2563

7,260.00              7,260.00              ลงวันที่ 25 ต.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 6,050.00       6,050.00        เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

กฉ 907 สบ. นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 4/2563

6,050.00             6,050.00             ลงวันที่ 5 ธ.ค. 62

2 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 53,000.00     53,000.00      เฉพาะเจาะจง อูสมบัติ เจริญยนต อูสมบัติ เจริญยนต ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

รถพวงบรรทุกเรือ รานสมบัติอะไหล รานสมบัติอะไหล กับวัสดุ 5/2563

เจาพระยา 15 ลงวันที่ 2 ธ.ค. 62

3 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 12,000.00     12,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวกนกวรรณ นางสาวกนกวรรณ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

เรือตรวจประมงน้ําจืด ภูระหงษ ภูระหงษ กับวัสดุ 6/2563

ปาสัก 11 ลงวันที่ 24 ธ.ค. 62

4 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,167.00       4,167.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.ปช 3/2563

4,167.00             4,167.00             ลงวันที่ 9 ธ.ค. 62

5 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,800.00       1,800.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.ปช 4/2563

1,800.00             1,800.00             ลงวันที่ 16 ธ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 6,950.00  6,950.00     เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

กฉ 907 สบ. นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 7/2563

6,950.00                     6,950.00                     ลงวันที่ 7 ม.ค. 63

2 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ ######## 10,000.00  เฉพาะเจาะจง หนุมออโตแมกซ หนุมออโตแมกซ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ยางรถยนต กฉ 907 สบ. โดย นายสมหวัง พุมพวง โดย นายสมหวัง พุมพวง กับวัสดุ 8/2563

10,000.00                   10,000.00                   ลงวันที่ 20 ม.ค. 63

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,500.00  4,500.00     เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.ปช 5/2563

4,500.00                     4,500.00                     ลงวันที่ 20 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กุมภาพันธ 2563 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 4,820.00   4,820.00     เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

รถพวงบรรทุกเรือ นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 9/2563

เรือตรวจประมงน้ําจืดปาสัก 01 4,820.00                      4,820.00                      ลงวันที่ 19 ม.ีค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  31  เดือน มีนาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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

1 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวเกศราพร นางสาวเกศราพร รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวเกศราพร สมัครลาน สมัครลาน สมัครลาน งานบริการสมราคา 10/2563

48,000 48,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

ครบ 30 ก.ย. 63

2 จางเหมารักษาความปลอดภัย 42,000 42,000 เฉพาะเจาะจง นายจันที นายจันที รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายจันที สมใจ สมใจ สมใจ งานบริการสมราคา 11/2563

42,000 42,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

ครบ 30 ก.ย. 63

3 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง ######### ######### เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนจํากัด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

มวงเจริญ มวงเจริญ กับวัสดุ นปจ.ปช 6/2563

100,000.00        100,000.00        ลงวันที่ 1 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,800.00    1,800.00    เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.ปช 7/2563

1,800.00             1,800.00             ลงวันที่ 18 พ.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

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 กรกฎาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  31  เดือน สิงหาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  31  เดือน สิงหาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  30  เดือน กันยายน 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนปาสักชลสิทธิ์ สระบุรี

วันที่  30  เดือน กันยายน 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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