
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
1 จา้งซ่อมมอเตอร์สตาร์ทของเรือตรวจ 4,100.00                  4,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจริญแสง ร้านเจริญแสง พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 6 มิถุนายน 2562

ประมงทะเล 628 4,100.00 4,100.00

2 เช่าเคร่ืองเสียง อุปกรณ์ป่ันไฟ 25,000.00                25,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีสุดา โดย ร้านศรีสุดา โดย พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่เช่า เลขท่ี นปท.สป 01/62
อุปกรณ์ขยายเสียง พร้อมเวที ส าหรับ นางประภาพร สอดโคกสูง นางประภาพร สอดโคกสูง ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562
งานพิธีเปิด (ปิดอ่าว ตวั ก) ประจ าปี 2562 25,000.00 25,000.00

3 เช่าอุปกรณ์จดังานพิธีเปิด (ปิดอ่าว ตวั ก) ประจ าปี 2562 18,000.00                18,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน อาชาศิลป์ ร้าน อาชาศิลป์ พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่เช่า เลขท่ี นปท.สป 02/62
(ผา้ฝ้าเตน้ ผา้คลุมเกา้อ้ี พดัลม) 18,000.00 18,000.00 ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562

4 จา้งงานประดบัผา้แพรงานพิธีประกาศใชม้าตรการ 42,830.00                42,830.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน บี ยวั เฟร็น เซอร์วิส ร้าน บี ยวั เฟร็น เซอร์วิส พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง เลขท่ี นปท.สป 12/62
บริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้ามีไข ่ วางไข่ แอนด ์เคเทอร่ิง แอนด ์เคเทอร่ิง ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562
เล้ียงจวัอ่อน บริเวณอ่าวไทยรูปตวั ก ประจ าปี 2562 42,830.00 42,830.00

5 จดัจา้งท าป้ายประชาสัมพนัธใ์นพ้ืนท่ีประกาศใชม้าตรการ 50,000.00                50,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเลเซอร์ปร้ิน ร้านเลเซอร์ปร้ิน พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง เลขท่ี นปท.สป 13/62
บริหารจดัการทรัพยากรสัตวน์ ้ามีไข ่ วางไข่ 50,000.00 50,000.00 ลงวนัท่ี 12 มิถุนายน 2562
เล้ียงจวัอ่อน บริเวณอ่าวไทยรูปตวั ก ประจ าปี 2562

6 จดัซ้ือวสัดุงานพิธีปิดอ่าวฯ รูปตวั ก 360.00                     360.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั สัมพนัธร์าษฎร์บูรณะ บริษทั สัมพนัธร์าษฎร์บูรณะ พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ลงวนัท่ี 14 มิถุนายน 2562
จ ากดั  360.- จ ากดั  360-

7 จดัซ้ือแบตเตอร์ร่ีเรือตรวจประมงทะเล 111 ร่วมชุมชน 21,000.00                21,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้าน พ.การไฟฟ้า ร้าน พ.การไฟฟ้า พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี นปท.สป 20/62
เรือยาง 2 ล า และรุยนตห์มายเลขทะเบียน 94-1762 กทม. 21,000.00 21,000.00 ลงวนัท่ี 18  มิถุนายน 2562

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจ้ำงในรอบเดือน .....มิถุนำยน..................
(ช่ือหน่วยงำน)...หน่วยป้องกนัและปรำบปรำมประมงทะเล สมุทรปรำกำร.............................................

วนัที่ .....28......... เดือน .......มิถุนำยน........................ พ.ศ. 2562 (1)



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจ้ำง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วธีิซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคดัเลือกและรำคำ เหตุผลที่คดัเลือก เลขที่และวนัที่ของสัญญำ

หรือจดัจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง
8 จดัซ้ือยางรถยนต ์ส าหรับรถยนตห์มายเลขทะเบียน 30,000.00                30,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญรวมยาง จ  ากดั บริษทั เจริญรวมยาง จ  ากดั พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี นปท.สป 21/62

กฉ-3731 สป. และรถยนตห์มายเลขทะเบียน 6ช-5373 กทม. 30,000.00 30,000.00 ลงวนัท่ี 20  มิถุนายน 2562

9 จา้งซ่อมรถยนตห์มายเลขทะเบียน 6ช-5373 กทม. 9,050.00                  9,050.00 เฉพาะเจาะจง อู่วีระวฒัน์เบรค อู่วีระวฒัน์เบรค พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่จา้ง เลขท่ี นปท.สป 14/62
จ านวน 7 รายการ 9,050.00 9,050.00 ลงวนัท่ี 20  มิถุนายน 2562

10 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง ดีเซล 160,000.00              160,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) เพ่ือส่งเสริมความมัน่คง ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี นปท.สป 22/62

(จ านวน 6,000 ลิตร) 153,759.00 153,759.00 ดา้นพลงังานและทรัพยากร ลงวนัท่ี 20  มิถุนายน 2562
ธรรมชาติตามท่ีกฎกระทรวงฯ 
พ.ศ. 2560 ก าหนด

11 จดัซ้ือน ้ามนัเช้ือเพลิง เบนซิน 95 125,000.00              125,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) บริษทั ปตท.จ ากดั(มหาชน) " ใบสัง่ซ้ือ เลขท่ี นปท.สป 23/62
(จ านวน 3,000 ลิตร) 118,145.98 118,145.98 ลงวนัท่ี 20  มิถุนายน 2562

12 เช่ารถบสัเพ่ือศึกษาดูงาน โครงการอบรมธนาคารปูมา้ 13,500.00                13,500.00 เฉพาะเจาะจง นายภวตั อริยะธนากลู นายภวตั อริยะธนากลู พิจารณาแลว้ราคาเหมาะสม ใบสัง่เช่า เลขท่ี นปท.สป 03/62
จ านวน 1 คนั 13,500.00 13,500.00 ลงวนัท่ี 26 มิถุนายน 2562


