
แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายพิเชษ ช่วยชม นายพิเชษ ช่วยชม รายละเอียดจ้างเหมา ใบส่ังจ้างเลขที1่/2562

48,000 48,000 งานบริการสมราคา ลงวนัที ่5 ต.ค. 61

 ทีเ่สนอ  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2561 
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที ่ 31  เดอืน ตลุาคม 2561

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562  

 จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 2 พ.ย. 61

เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 37,968 .50 37,968 .50

รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

2 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 3/2562  

 จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 12,238 12,238.00                   

รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ

และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ   

3 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม   ใบส่ังซ้ือเลขที่4/2562  

 จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 29 พ.ย. 61

เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 11,536.00                    11,536.00                   

รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ

และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

4 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม   ใบส่ังซ้ือเลขที่5/2562  

 จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 29 พ.ย. 61

เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 36,323 .50 36,323 .50

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2561 

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน 2561 

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุไฟฟ้า 4,000  เฉพาะเจาะจง นายดลเล๊าะ สันหมุด นายดลเล๊าะ สันหมุด รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่6/2562

จ้านวน 4 รายการ ร้านเอ ซี ไฟฟ้า ร้านเอ ซี ไฟฟ้า เหมาะกับสมราคา ลงวนัที ่17 ธ.ค. 61

3,650 3,650 ทีเ่สนอ

2 วสัดุก่อสร้าง 7,000   เฉพาะเจาะจง นายปิยะ ดอมะ นายปิยะ ดอมะ รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังจ้างเลขที ่7/2562

จ้านวน 12 รายการ ผู้จัดการร้านม่วงทวนวสัดุ ผู้จัดการร้านม่วงทวนวสัดุ เหมาะกับสมราคา ลงวนัที ่19 ธ.ค. 61

ก่อสร้างและการเกษตร ก่อสร้างและการเกษตร ทีเ่สนอ

6,190 6,190

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000  เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ศักด์ิยิ่งยง นายเจริญ ศักด์ิยิ่งยง รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังจ้างเลขที ่8/2562

จ้านวน 5 รายการ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ และบริการ ลงวนัที ่19 ธ.ค. 61

ซ่อมระบบเบรค รถยนต์ราชการ 3,300 3,300 เหมาะกับสมราคา
4 ฝ 9674 กทม ทีเ่สนอ

4 วสัดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 12,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2562  

 จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่27 ธ.ค. 61

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม  2561 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ วิธซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม  2561 

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที ่ 31 ธนัวาคม 2561

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 10,446 10,446

 รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ฟูและบริหารฯ

และใช้ในงานธรุะการ ติดต่อราชการฯ



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุส้านักงาน  4,000  เฉพาะเจาะจง นางไอลดา จอมสุริยะ นางไอลดา จอมสุริยะ รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่10/2562

จ้านวน 5 รายการ ร้านไอลดาพานิชย์ ร้านไอลดาพานิชย์ เหมาะสมราคาทีเ่สนอ ลงวนัที ่25 ม.ค. 62

ใช้ในการจัดฝึกอบรมยวุประมง 4,000 4,000

 

2 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 8,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่11/2562  

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่28 ม.ค. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

11 , 12  รถยนต์ พห 9421 กทม 7,460 7,460

 4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการจัดฝึกอบรมยวุประมง

3 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 12,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่12/2562  

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่29 ม.ค. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ
12  รถยนต์ พห 9421 กทม 11,992. 50 11,992. 50

 4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธรุะการ ติดต่อราชการฯ  

4 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 35,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่13/2562  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วนัที ่31 มกราคม 2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินทีจ่ะซ้ือ วธิีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่อง
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วนัที ่31 มกราคม 2562

ล าดบั งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่30 ม.ค. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 34,953 .50 34,953 .50

รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวงัฯ

 



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือวสัดุส้านักงาน 2,500  เฉพาะเจาะจง บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2562

หมึกพิมพ์ brother  โดยนางพรทิพย ์ทองเล็ก โดยนางพรทิพย ์ทองเล็ก เหมาะสมกับราคา ลงวนัที ่5 ก.พ. 62

รุ่น mfc - 8910 dw 2,410 2,410 ทีเ่สนอ

จ้านวน 1 รายการ

2 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 10,000  เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังจ้างเลขที ่15/2562

จ้านวน 1 รายการ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ และบริการ ลงวนัที ่11 ก.พ. 62

เปล่ียนยาง รถยนต์ราชการ 10,000 10,000 เหมาะกับสมราคา

4 ฝ 9674 กทม ทีเ่สนอ

ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.

3 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 18,000  เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง รายละเอียดวสัดุ ใบส่ังจ้างเลขที ่16/2562

จ้านวน 1 รายการ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ และบริการ ลงวนัที ่15 ก.พ. 62

เปล่ียนยาง รถยนต์ราชการ 18,000 18,000 เหมาะกับสมราคา

พห 9421 กทม ทีเ่สนอ

ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.

4 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 38,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่26 ก.พ. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วนัที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วนัที ่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 36,213 .50 36,213 .50

รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวงัฯ

5 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 13,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่26 ก.พ. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12  รถยนต์ พห 9421 กทม 12,532. 50 12,532. 50

4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ฟูและบริหารฯ

และใช้ในงานธรุะการ ติดต่อราชการฯ  



แบบ สขร.1

วงเงนิทีจ่ะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 13,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่19/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่29 มี.ค. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12  รถยนต์ พห 9421 กทม 12,861. 50 12,861. 50

 4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ฟูและบริหารฯ

และใช้ในงานธรุะการ ติดต่อราชการฯ  

 

2 วสัดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 33,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่สนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที ่20/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ส่วนจ้ากัด กับวสัดุ ลงวนัที ่29 มี.ค. 62

เพือ่ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 31,764 .50 31,764 .50

 รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวงัฯ

 

3 วสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000  เฉพาะเจาะจง ร้าน มัส โฆษณา ร้าน มัส โฆษณา รายละเอียดการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขที ่21/2562

จ้านวน 3 รายการ โดยนายมุหัมมัด หมาดอาด โดยนายมุหัมมัด หมาดอาด และวสัดุเหมาะสม ลงวนัที ่29 มี.ค. 62

ป้ายไวนิลและธงแนวเขตอนุรักษ์พันธุสั์ตวน์้้า 7,872 7,872 กับราคาทีเ่สนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมีนาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วนัที ่31 มีนาคม 2562

ล าดับ งานทีจ่ัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ 48,000 48,000 เฉพาะเจาะจง นายพเิชษ ช่วยชม นายพเิชษ ช่วยชม รายละเอียดจ้างเหมา ใบส่ังจ้างเลขที่ 21/2562

48000 48,000 งานบริการสมราคา ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
 ที่เสนอ  

 

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 34,135.14 34,135.14 เฉพาะเจาะจง บริษทัซีท พทัยา จ้ากัด บริษทัซีท พทัยา จ้ากัด วัสดุที่ซ้ือเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562

อะไหล่เคร่ืองยนต์เรือตรวจ โดยนางอรศจี คฤหโยธิน โดยนางอรศจี คฤหโยธิน กับราคาที่เสนอ ลงวันที่ 2 เม.ย. 62

ประมงน้้าจืดเกาะหมาก 11,12,03 34,135.14 34,135.14  

จ้านวน 17 รายการ

ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.
 

3 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 40,000  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพพิฒัน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพพิฒัน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 23/2562
จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 26 เม.ย. 62
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บญุเอกปโิตรเลียมพทัลุง บญุเอกปโิตรเลียมพทัลุง
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟตุ 38,603.50 38,603.50

 รถยนต์ พห 9421 กทม  
ใช้ในการออกปฏบิติังานควบคุมเฝ้าระวังฯ
   

4 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,000  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 26 เม.ย. 62
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ
12  รถยนต์ พห 9421 กทม 13,364. 50 13,364. 50

 4 ฝ 9674 กทม   

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  30 เมษายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  30 เมษายน 2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

ใช้ในการออกปฏบิติังานฟื้นฟแูละบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ  



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วธิซ้ืีอ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลอืก เหตผุลที่คัดเลอืก เลขที่และวนัที่ของ

หรือจา้ง หรือจา้ง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สญัญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจา้ง การซ้ือหรือจา้ง

1 จดัซ้ือวสัดุส้านักงาน 2,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท วอร์คอม - พีที จา้กดั บริษัท วอร์คอม - พีที จา้กดั รายละเอยีดวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

หมกึพิมพ์ brother  โดยนางพรทิพย ์ทองเล็ก โดยนางพรทิพย ์ทองเล็ก เหมาะสมกบัราคา ลงวนัที่ 15 พ.ค. 62

รุ่น mfc - 8910 dw 2,410 2,410 ที่เสนอ

จา้นวน 1 รายการ

2 วสัดุกอ่สร้าง 15,000.00   เฉพาะเจาะจง นายปิยะ ดอมะ นายปิยะ ดอมะ รายละเอยีดวสัดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2562

จา้นวน 3 รายการ ผู้จดัการร้านมว่งทวนวสัดุ ผู้จดัการร้านมว่งทวนวสัดุ เหมาะกบัสมราคา ลงวนัที่ 21 พ.ค. 62

กอ่สร้างและการเกษตร กอ่สร้างและการเกษตร ที่เสนอ

14,260 14,260

3 วสัดุการเกษตร 8,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสุภาภรณ์ พันธุ์ปลา ร้านสุภาภรณ์ พันธุ์ปลา รายละเอยีดวสัดุ ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2562

 จา้นวน 3 รายการ 7,180 7,180 เหมาะกบัสมราคา ลงวนัที่ 22 พ.ค. 62

ที่เสนอ  

4 วสัดุยานพาหนะและขนส่ง 8,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักด์ิ เซอร์วสิ ร้านสมศักด์ิ เซอร์วสิ รายละเอยีดการจา้ง ใบส่ังจา้งเลขที่ 28/2562

จา้นวน 11 รายการ โดยนายสมศักด์ิ หนูจนัทร์ โดยนายสมศักด์ิ หนูจนัทร์ วเัหมาะสม ลงวนัที่ 29 พ.ค. 62

 7,700.00 7,700.00 กบัราคา  

5 วสัดุน้้ามนัเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 14,000.00  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหมะ๊ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหมะ๊ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/2562

จา้นวน 2 รายการ ผู้จดัการห้างหุ้นส่วนจา้กดั ผู้จดัการห้างหุ้นส่วนจา้กดั กบัวสัดุ ลงวนัที่ 29 พ.ค. 62

เพื่อใชก้บัเรือตรวจประมงน้้าจดืเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12  รถยนต์ พห 9421 กทม 12,989. 50 12,989. 50

4 ฝ 9674 กทม   

ใชใ้นการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ

และใชใ้นงานธรุะการ ติดต่อราชการฯ  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
หน่วยปอ้งกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  31 พฤษภาคม  2562

ล าดบั งานที่จดัซ้ือหรืองานจา้ง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง
1 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 38,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 5 ม.ิย. 62
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

 11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 36,223.50 36,223.50
รถยนต์ พห 9421 กทม  
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
   

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 30,246.76 30,246.76 เฉพาะเจาะจง บริษัทซีท พัทยา จ้ากัด บริษัทซีท พัทยา จ้ากัด วัสดุที่ซ้ือเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562
อะไหล่เคร่ืองยนต์เรือตรวจ โดยนางอรศจี คฤหโยธิน โดยนางอรศจี คฤหโยธิน กับราคาที่เสนอ ลงวันที่ 27 ม.ิย. 62
ประมงน้้าจืดเกาะหมาก 12 30,246.76 30,246.76  
จ้านวน 1 รายการ

 ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.

3 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 44,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562
จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 28 ม.ิย. 62
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

 11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต 43,102.50 43,102.50
รถยนต์ พห 9421 กทม  
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

4 วัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 13,000.00  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม  ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562
จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด กับวัสดุ ลงวันที่ 28 ม.ิย. 62
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ
12  รถยนต์ พห 9421 กทม 12,289. 50 12,289. 50
4 ฝ 9674 กทม   
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ  

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมิถุนายน 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  30 มิถุนายน  2562

ล าดบั งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

1 วัสดุกอ่สร้าง 8,000.00   เฉพาะเจาะจง นายปยิะ ดอมะ นายปยิะ ดอมะ รายละเอยีดวัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562

จ้านวน 20 รายการ ผู้จัดการร้านม่วงทวนวัสดุ ผู้จัดการร้านม่วงทวนวัสดุ เหมาะกบัสมราคา ลงวันที่ 1 ก.ค. 62

กอ่สร้างและการเกษตร กอ่สร้างและการเกษตร ที่เสนอ

7,005 7,005

2 วัสดุส้านกังาน 5,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านบางเตง กระจกและอลูมิเนยีม ร้านบางเตง กระจกและอลูมิเนยีม รายละเอยีดวัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2562

จ้านวน 3 รายการ โดยนายเกษม พรมลายก โดยนายเกษม พรมลายก เหมาะกบัสมราคา ลงวันที่ 1 ก.ค. 62

4,330.00 4,330.00 ที่เสนอ

3 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 8,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน มัส โฆษณา ร้าน มัส โฆษณา รายละเอยีดการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขที่ 36/2562

จ้านวน 4 รายการ โดยนายมุหมัมัด หมาดอาด โดยนายมุหมัมัด หมาดอาด และวัสดุเหมาะสม ลงวันที่ 3 ก.ค. 62

ปา้ยแนวเขตอนรัุกษพ์นัธุสั์ตว์น้้า 7,200.00 7,200.00 กบัราคาที่เสนอ

4 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,000.00  เฉพาะเจาะจง ร้าน มัส โฆษณา ร้าน มัส โฆษณา รายละเอยีดการจ้าง ใบส่ังจ้างเลขที่ 37/2562

จ้านวน 2 รายการ โดยนายมุหมัมัด หมาดอาด โดยนายมุหมัมัด หมาดอาด และวัสดุเหมาะสม ลงวันที่ 5 ก.ค. 62

ปา้ยแนวเขตอนรัุกษพ์นัธุสั์ตว์น้้า 4,290.00 4,290.00 กบัราคาที่เสนอ

5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง นายเจริญ ศักด์ิยิง่ยง รายละเอยีดวัสดุ ใบส่ังจ้างเลขที่ 38/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการร้านปยิะยางยนต์ ผู้จัดการร้านปยิะยางยนต์ และบริการ ลงวันที่ 5 ก.ค. 62

4 ฝ 9674 กทม 3,850.00                                   3,850.00                                  เหมาะกบัสมราคา

ซ่อมระบบเบรคและเปล่ียนแบตเตอร่ี ที่เสนอ

6 วัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 13,000.00  เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กบัวัสดุ ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

เพื่อใช้กบัเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก สุวรรณวงศ์บริการ สุวรรณวงศ์บริการ

12  รถยนต์ พห 9421 กทม 12,612. 50 12,612. 50

4 ฝ 9674 กทม   

ใช้ในการออกปฏบิติังานฟื้นฟแูละบริหารฯ

และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ  

7 วัสดุน้้ามันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 44,000.00  เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพพิฒันก์ลุ นายเชษฐ์ เบญจพพิฒันก์ลุ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบส่ังซ้ือเลขที่ 40/2562

จ้านวน 2 รายการ ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากดั ผู้จัดการหา้งหุ้นส่วนจ้ากดั กบัวัสดุ ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  31 กรกฎาคม  2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง



แบบ สขร.1

วงเงินที่จะซ้ือ วิธีซ้ือ รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ

หรือจ้าง หรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลงใน

ซ้ือหรือจ้าง การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนกรกฎาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ าจืดพัทลุง

วันที่  31 กรกฎาคม  2562

ล าดับ งานที่จัดซ้ือหรืองานจ้าง ราคากลาง

เพื่อใช้กบัเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก บญุเอกปโิตรเลียมพทัลุง บญุเอกปโิตรเลียมพทัลุง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟตุ 43,772.50 43,772.50

รถยนต์ พห 9421 กทม  

ใช้ในการออกปฏบิติังานควบคุมเฝ้าระวังฯ

8 วัสดุส้านกังาน  12,000  เฉพาะเจาะจง นางไอลดา จอมสุริยะ นางไอลดา จอมสุริยะ รายละเอยีดวัสดุ ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2562

จ้านวน 22 รายการ ร้านไอลดาพานชิย์ ร้านไอลดาพานชิย์ เหมาะสมราคาที่เสนอ ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

 11,430 11,430


