แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม 2561
วงเงินทีจ่ ะซื้อ
ลาดับ งานทีจ่ ัดซื้อหรืองานจ้าง หรือจ้าง ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีต่ กลง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

ซื้อหรือจ้าง
1

จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์

48,000

48,000 เฉพาะเจาะจง

นายพิเชษ ช่วยชม
48,000

นายพิเชษ ช่วยชม
48,000

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

รายละเอียดจ้างเหมา
งานบริการสมราคา
ทีเ่ สนอ

ใบสั่งจ้างเลขที1่ /2562
ลงวันที่ 5 ต.ค. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ
1

2

3

4

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ
วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

ซื้อหรือจ้าง
นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
37,968 .50

การซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 2/2562
ลงวันที่ 2 พ.ย. 61

ราคาที่เสนอเหมาะสม
กับวัสดุ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 3/2562
ลงวันที่ 6 พ.ย. 61

สุวรรณวงศ์บริการ
12,238

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,238.00

40,000

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
37,968 .50

13,000

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

12,000

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
11,536.00

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
11,536.00

ราคาที่เสนอเหมาะสม
กับวัสดุ

ใบสั่งซื้อเลขที่4/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 61

40,000

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
36,323 .50

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
36,323 .50

ใบสั่งซื้อเลขที่5/2562
ลงวันที่ 29 พ.ย. 61

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน 2561
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลาดับ

งานทีจ่ ัดซือ้ หรืองานจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

ซือ้ หรือจ้าง
1 วัสดุไฟฟ้า

4,000

เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 4 รายการ

2 วัสดุก่อสร้าง

นายดลเล๊าะ สันหมุด
ร้านเอ ซี ไฟฟ้า

7,000

เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 12 รายการ

การซือ้ หรือจ้าง

นายดลเล๊าะ สันหมุด

รายละเอียดวัสดุ

ร้านเอ ซี ไฟฟ้า เหมาะกับสมราคา

3,650

3,650

นายปิยะ ดอมะ

นายปิยะ ดอมะ

ผู้จัดการร้านม่วงทวนวัสดุ

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

ก่อสร้างและการเกษตร

6,190

6,190

ลงวันที่ 17 ธ.ค. 61

ทีเ่ สนอ
รายละเอียดวัสดุ

ผู้จัดการร้านม่วงทวนวัสดุ เหมาะกับสมราคา

ก่อสร้างและการเกษตร

ใบสั่งซื้อเลขที่ 6/2562

ใบสั่งจ้างเลขที่ 7/2562
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61

ทีเ่ สนอ

3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ้านวน 5 รายการ
ซ่อมระบบเบรค รถยนต์ราชการ
4 ฝ 9674 กทม

4,000

เฉพาะเจาะจง

นายเจริญ ศักดิ์ยิ่งยง
นายเจริญ ศักดิ์ยิ่งยง รายละเอียดวัสดุ
ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์ ผู้จัดการร้านปิยะยางยนต์
และบริการ
3,300
3,300 เหมาะกับสมราคา
ทีเ่ สนอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 8/2562
ลงวันที่ 19 ธ.ค. 61

4 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก

12,000

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 9/2562
ผู้จัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 27 ธ.ค. 61
สุวรรณวงศ์บริการ
สุวรรณวงศ์บริการ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลาดับ

งานทีจ่ ัดซือ้ หรืองานจ้าง
12 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม , 4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ ฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง ราคากลาง

วิธซี อื้
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
10,446

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซือ้ หรือจ้าง
10,446

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรืองานจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
วิธีซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

1

วัสดุส้านักงาน
จ้านวน 5 รายการ
ใช้ในการจัดฝึกอบรมยุวประมง

4,000

เฉพาะเจาะจง

นางไอลดา จอมสุริยะ
ร้านไอลดาพานิชย์
4,000

นางไอลดา จอมสุริยะ รายละเอียดวัสดุ
ร้านไอลดาพานิชย์ เหมาะสมราคาทีเ่ สนอ
4,000

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 10/2562
ลงวันที่ 25 ม.ค. 62

2

วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

8,000

เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 11/2562

จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการจัดฝึกอบรมยุวประมง
3

4

วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ ฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ
วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่

ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด

ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด

สุวรรณวงศ์บริการ

สุวรรณวงศ์บริการ

7,460

7,460

กับวัสดุ

ลงวันที่ 28 ม.ค. 62

12,000

เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
11,992. 50

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
สุวรรณวงศ์บริการ
11,992. 50

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 12/2562
ลงวันที่ 29 ม.ค. 62

35,000

เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 13/2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 มกราคม 2562
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซื้อหรืองานจ้าง
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ
วิธีซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง หรือจ้าง

รายชือ่ ผูเ้ สนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผูไ้ ด้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้าง

ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
34,953 .50

ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
34,953 .50

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

กับวัสดุ

ลงวันที่ 30 ม.ค. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซือ้ หรืองานจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

ซือ้ หรือจ้าง
1 จัดซือ้ วัสดุส้านักงาน
หมึกพิมพ์ brother
รุน่ mfc - 8910 dw
จ้านวน 1 รายการ

2,500

เฉพาะเจาะจง บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด
โดยนางพรทิพย์ ทองเล็ก
2,410

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

10,000

เฉพาะเจาะจง

จ้านวน 1 รายการ
เปลีย่ นยาง รถยนต์ราชการ

ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์

ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์

รายละเอียดวัสดุ

ใบสัง่ จ้างเลขที่ 15/2562

และบริการ

ลงวันที่ 11 ก.พ. 62

10,000 เหมาะกับสมราคา
ทีเ่ สนอ

18,000

เฉพาะเจาะจง

นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง
ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์
18,000

พห 9421 กทม
ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.
4 วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก

บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด รายละเอียดวัสดุ ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 14/2562
โดยนางพรทิพย์ ทองเล็ก เหมาะสมกับราคา
ลงวันที่ 5 ก.พ. 62
2,410
ทีเ่ สนอ
นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง

4 ฝ 9674 กทม
ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.
3 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ้านวน 1 รายการ
เปลีย่ นยาง รถยนต์ราชการ

การซือ้ หรือจ้าง

นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง
10,000

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน

นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง รายละเอียดวัสดุ ใบสัง่ จ้างเลขที่ 16/2562
ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์
และบริการ
ลงวันที่ 15 ก.พ. 62
18,000 เหมาะกับสมราคา
ทีเ่ สนอ

38,000

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 17/2562
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 26 ก.พ. 62
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซือ้ หรืองานจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง ราคากลาง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
5 วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ ฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
36,213 .50

13,000

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,532. 50

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซือ้ หรือจ้าง
36,213 .50

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 18/2562
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 26 ก.พ. 62
สุวรรณวงศ์บริการ
12,532. 50

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 มีนาคม 2562
ลาดับ

งานทีจ่ ัดซือ้ หรืองานจ้าง

วงเงินทีจ่ ะซือ้
ราคากลาง
หรือจ้าง

วิธีซอื้
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซือ้ หรือจ้าง

1

วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม

13,000

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,861. 50

เหตุผลทีค่ ัดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซือ้ หรือจ้าง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 19/2562
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 29 มี.ค. 62
สุวรรณวงศ์บริการ
12,861. 50

4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟืน้ ฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ
2

วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพือ่ ใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

33,000

เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาทีเ่ สนอเหมาะสม ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 20/2562
ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด ผูจ้ ัดการห้างหุน้ ส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 29 มี.ค. 62
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
31,764 .50
31,764 .50

3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้านวน 3 รายการ
ป้ายไวนิลและธงแนวเขตอนุรักษ์พันธุส์ ัตว์น้า

8,000

เฉพาะเจาะจง

ร้าน มัส โฆษณา
ร้าน มัส โฆษณา รายละเอียดการจ้าง ใบสัง่ จ้างเลขที่ 21/2562
โดยนายมุหัมมัด หมาดอาด โดยนายมุหัมมัด หมาดอาด และวัสดุเหมาะสม
ลงวันที่ 29 มี.ค. 62
7,872
7,872 กับราคาทีเ่ สนอ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์

2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อะไหล่เครือ่ งยนต์เรือตรวจ
ประมงน้้าจืดเกาะหมาก 11,12,03
จ้านวน 17 รายการ
ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

48,000

48,000

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

เฉพาะเจาะจง นายพิเชษ ช่วยชม
48000

34,135.14 34,135.14 เฉพาะเจาะจง บริษทั ซีท พัทยา จ้ากัด
โดยนางอรศจี คฤหโยธิน
34,135.14

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
นายพิเชษ ช่วยชม
48,000

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
รายละเอียดจ้างเหมา ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2562
งานบริการสมราคา ลงวันที่ 1 เม.ย. 62
ที่เสนอ

บริษทั ซีท พัทยา จ้ากัด
โดยนางอรศจี คฤหโยธิน
34,135.14

วัสดุที่ซื้อเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 22/2562
กับราคาที่เสนอ
ลงวันที่ 2 เม.ย. 62

นายเชษฐ์ เบญจพิพฒ
ั น์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
38,603.50

ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 23/2562
กับวัสดุ
ลงวันที่ 26 เม.ย. 62

3 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบตั ิงานควบคุมเฝ้าระวังฯ

40,000

เฉพาะเจาะจง นายเชษฐ์ เบญจพิพฒ
ั น์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
38,603.50

4 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,000

เฉพาะเจาะจง นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์

จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม

ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
สุวรรณวงศ์บริการ
13,364. 50
13,364. 50

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 24/2562
กับวัสดุ

ลงวันที่ 26 เม.ย. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 30 เมษายน 2562
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง
ใช้ในการออกปฏิบตั ิงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ลาดับ

งานที่จดั ซื้อหรืองานจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธซี ื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

1

จัดซื้อวัสดุสา้ นักงาน
หมึกพิมพ์ brother
รุ่น mfc - 8910 dw
จ้านวน 1 รายการ

2,500.00

เฉพาะเจาะจง

บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด
โดยนางพรทิพย์ ทองเล็ก
2,410

ซื้อหรือจ้าง
บริษัท วอร์คอม - พีที จ้ากัด
โดยนางพรทิพย์ ทองเล็ก
2,410

2

วัสดุกอ่ สร้าง
จ้านวน 3 รายการ

15,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายปิยะ ดอมะ
ผู้จดั การร้านม่วงทวนวัสดุ
ก่อสร้างและการเกษตร
14,260

นายปิยะ ดอมะ
ผู้จดั การร้านม่วงทวนวัสดุ
ก่อสร้างและการเกษตร
14,260

รายละเอียดวัสดุ
เหมาะกับสมราคา
ที่เสนอ

ใบสั่งซื้อเลขที่ 26/2562
ลงวันที่ 21 พ.ค. 62

3

วัสดุการเกษตร
จ้านวน 3 รายการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสุภาภรณ์ พันธุ์ปลา
7,180

ร้านสุภาภรณ์ พันธุ์ปลา
7,180

รายละเอียดวัสดุ
เหมาะกับสมราคา
ที่เสนอ

ใบสั่งจ้างเลขที่ 27/2562
ลงวันที่ 22 พ.ค. 62

4

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ้านวน 11 รายการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

5

วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กบั เรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัตงิ านฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

14,000.00

เฉพาะเจาะจง

ร้านสมศักดิ์ เซอร์วสิ
โดยนายสมศักดิ์ หนูจนั ทร์
7,700.00
นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,989. 50

รายละเอียดวัสดุ
เหมาะสมกับราคา
ที่เสนอ

การซื้อหรือจ้าง
ใบสั่งซื้อเลขที่ 25/2562
ลงวันที่ 15 พ.ค. 62

ร้านสมศักดิ์ เซอร์วสิ รายละเอียดการจ้าง ใบสั่งจ้างเลขที่ 28/2562
โดยนายสมศักดิ์ หนูจนั ทร์
วัเหมาะสม
ลงวันที่ 29 พ.ค. 62
7,700.00
กับราคา
นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2562
ผู้จดั การห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 29 พ.ค. 62
สุวรรณวงศ์บริการ
12,989. 50

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 30 มิถุนายน 2562

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
36,223.50

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลที่คัดเลือก
เลขที่และวันที่ของ
และราคาที่ตกลง
โดยสรุป
สัญญาหรือข้อตกลงใน
ซื้อหรือจ้าง
การซื้อหรือจ้าง
นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 30/2562
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 5 มิ.ย. 62
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
36,223.50

30,246.76

30,246.76 เฉพาะเจาะจง

บริษัทซีท พัทยา จ้ากัด
โดยนางอรศจี คฤหโยธิน
30,246.76

บริษัทซีท พัทยา จ้ากัด วัสดุที่ซื้อเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2562
โดยนางอรศจี คฤหโยธิน กับราคาที่เสนอ
ลงวันที่ 27 มิ.ย. 62
30,246.76

3 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
44,000.00
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
4 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
13,000.00
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
43,102.50

นายเชษฐ์ เบญจพิพัฒน์กุล ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2562
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 62
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
43,102.50

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,289. 50

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 33/2562
ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
ลงวันที่ 28 มิ.ย. 62
สุวรรณวงศ์บริการ
12,289. 50

ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

1 วัสดุน้ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
38,000.00
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กับเรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบัติงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
2 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
อะไหล่เครื่องยนต์เรือตรวจ
ประมงน้้าจืดเกาะหมาก 12
จ้านวน 1 รายการ
ได้รับงบซ่อมกลางจาก กตป.

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ลาดับ

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

1

วัสดุกอ่ สร้าง
จ้านวน 20 รายการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

2

วัสดุส้านักงาน
จ้านวน 3 รายการ

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

3

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้านวน 4 รายการ
ป้ายแนวเขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์น้า
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
จ้านวน 2 รายการ
ป้ายแนวเขตอนุรักษ์พนั ธุส์ ัตว์น้า
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จ้านวน 2 รายการ
4 ฝ 9674 กทม
ซ่อมระบบเบรคและเปลีย่ นแบตเตอรี่
วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ
เพื่อใช้กบั เรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
12 รถยนต์ พห 9421 กทม
4 ฝ 9674 กทม
ใช้ในการออกปฏิบตั ิงานฟื้นฟูและบริหารฯ
และใช้ในงานธุระการ ติดต่อราชการฯ
วัสดุน้ามันเชือ้ เพลิงและหล่อลืน่
จ้านวน 2 รายการ

8,000.00

เฉพาะเจาะจง

5,000.00

เฉพาะเจาะจง

4

5

6

7

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
นายปิยะ ดอมะ
ผูจ้ ัดการร้านม่วงทวนวัสดุ
ก่อสร้างและการเกษตร
7,005
ร้านบางเตง กระจกและอลูมิเนียม
โดยนายเกษม พรมลายก
4,330.00
ร้าน มัส โฆษณา
โดยนายมุหมั มัด หมาดอาด
7,200.00
ร้าน มัส โฆษณา
โดยนายมุหมั มัด หมาดอาด
4,290.00
นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง
ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์
3,850.00

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง
ซื้อหรือจ้าง
นายปิยะ ดอมะ
ผูจ้ ัดการร้านม่วงทวนวัสดุ
ก่อสร้างและการเกษตร
7,005
ร้านบางเตง กระจกและอลูมิเนียม
โดยนายเกษม พรมลายก
4,330.00
ร้าน มัส โฆษณา
โดยนายมุหมั มัด หมาดอาด
7,200.00
ร้าน มัส โฆษณา
โดยนายมุหมั มัด หมาดอาด
4,290.00
นายเจริญ ศักดิย์ งิ่ ยง
ผูจ้ ัดการร้านปิยะยางยนต์
3,850.00

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป
รายละเอียดวัสดุ
เหมาะกับสมราคา
ที่เสนอ

13,000.00

เฉพาะเจาะจง

นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์
ผูจ้ ัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
สุวรรณวงศ์บริการ
12,612. 50

รายละเอียดวัสดุ
เหมาะกับสมราคา
ที่เสนอ
รายละเอียดการจ้าง
และวัสดุเหมาะสม
กับราคาที่เสนอ
รายละเอียดการจ้าง
และวัสดุเหมาะสม
กับราคาที่เสนอ
รายละเอียดวัสดุ
และบริการ
เหมาะกับสมราคา
ที่เสนอ
นางฝาตีหม๊ะ สุวรรณวงศ์ ราคาที่เสนอเหมาะสม
ผูจ้ ัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ
สุวรรณวงศ์บริการ
12,612. 50

44,000.00

เฉพาะเจาะจง

นายเชษฐ์ เบญจพิพฒ
ั น์กลุ
ผูจ้ ัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด

นายเชษฐ์ เบญจพิพฒ
ั น์กลุ ราคาที่เสนอเหมาะสม
ผูจ้ ัดการห้างหุ้นส่วนจ้ากัด
กับวัสดุ

4,000.00

เฉพาะเจาะจง

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 34/2562
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 35/2562
ลงวันที่ 1 ก.ค. 62
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 36/2562
ลงวันที่ 3 ก.ค. 62
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 37/2562
ลงวันที่ 5 ก.ค. 62
ใบสัง่ จ้างเลขที่ 38/2562
ลงวันที่ 5 ก.ค. 62

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 39/2562
ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 40/2562
ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้าจืดพัทลุง
วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
ลาดับ

8

งานที่จัดซื้อหรืองานจ้าง
เพื่อใช้กบั เรือตรวจประมงน้้าจืดเกาะหมาก
11 , 03 เรือยนต์ 15 ฟุต
รถยนต์ พห 9421 กทม
ใช้ในการออกปฏิบตั ิงานควบคุมเฝ้าระวังฯ
วัสดุส้านักงาน
จ้านวน 22 รายการ

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

รายชือ่ ผู้เสนอราคา
และราคาที่เสนอ
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
43,772.50

12,000

เฉพาะเจาะจง

นางไอลดา จอมสุริยะ
ร้านไอลดาพานิชย์
11,430

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสรุป

ซื้อหรือจ้าง
บุญเอกปิโตรเลียมพัทลุง
43,772.50

นางไอลดา จอมสุริยะ
รายละเอียดวัสดุ
ร้านไอลดาพานิชย์ เหมาะสมราคาที่เสนอ
11,430

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง

ใบสัง่ ซือ้ เลขที่ 41/2562
ลงวันที่ 30 ก.ค. 62

