
แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซื้อ วิธีซื้อ รายชื่อผูเสนอราคา ผูไดรับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจาง หรือจาง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอตกลงใน

ซื้อหรือจาง การซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 จางเหมางานบันทึกขอมูล 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวรมณี นางสาวรมณี รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นางสาวรมณี วังยายฉิม วังยายฉิม วังยายฉิม งานบริการสมราคา 1/2563

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

ครบ 31 มี.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ตุลาคม 2562 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 จางเหมางานบันทึกขอมูล 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน นายณัฐชนน รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายณัฐชนน หลอมทอง หลอมทอง หลอมทอง งานบริการสมราคา 2/2563

40,000 40,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 1 พ.ย. 62

ครบ 31 ม.ีค. 63

2 จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 100,000.00          100,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญกิจภัณฑ กรุป บริษัท เจริญกิจภัณฑ กรุป ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

จํากัด จํากัด กับวัสดุ นปจ.นย 1/2563

100,000.00                100,000.00                 ลงวันที่ 1 พ.ย. 62

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 4,900.00              4,900.00        เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.นย 2/2563

4,900.00                    4,900.00                      ลงวันที่ 18 พ.ย. 62

5 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะ 3,283.83              3,283.83        เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีท พัทยา จํากัด บริษัท ซีท พัทยา จํากัด ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

อะไหลเครื่องยนตเรือตรวจ กับวัสดุ นปจ.นย 3/2563

การประมง 3,283.83                    3,283.83                      ลงวันที่ 29 พ.ย. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 60,275.00     60,275.00      เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ลบ 6286 กทม. นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 3/2563

60,275.00           60,275.00           ลงวันที่ 20 ธ.ค. 62

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2562

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 1,200.00  1,200.00     เฉพาะเจาะจง ราน เจ.เอส.เค ราน เจ.เอส.เค ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่

สเตชั่นเนอรี่ สเตชั่นเนอรี่ กับวัสดุ นปจ.ปช 4/2563

1,200.00                     1,200.00                     ลงวันที่ 16 ม.ค. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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

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

นายไสว เคยชิน เคยชิน เคยชิน งานบริการสมราคา 4/2563

42,000 42,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 31 ม.ีค. 63

ครบ 30 ก.ย. 63

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

นางสาวรมณี วังยายฉิม วังยายฉิม วังยายฉิม งานบริการสมราคา 5/2563

48,000 48,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 31 ม.ีค. 63

ครบ 30 ก.ย. 63

2 จางเหมางานบันทึกขอมูล 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐชนน นายณัฐชนน รายละเอียดจางเหมา ใบสั่งจางเลขที่

นายณัฐชนน หลอมทอง หลอมทอง หลอมทอง งานบริการสมราคา 6/2563

40,000 40,000 ที่เสนอ ลงวันที่ 31 ม.ีค. 63

ครบ 30 ก.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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

3 จัดจางซอมแซมยานพาหนะ 52,200.00  52,200.00  เฉพาะเจาะจง T.M. คาร เซอรวิส T.M. คาร เซอรวิส ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่

ลบ 6286 กทม. นายธเนตร ศรีเสงี่ยม นายธเนตร ศรีเสงี่ยม กับวัสดุ 7/2563

52,200.00           52,200.00           ลงวันที่ 14 เม.ย. 63

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

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 2563

หนวยปองกันและปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนขุนดานปราการชล นครนายก

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 2563

ลําดับ งานที่จัดซื้อหรืองานจาง ราคากลาง
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