
รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจิตรภาณุ จิตประเสริฐ นายจิตรภาณุ จิตประเสริฐ วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 74/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

2 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล พาลิตา นายนพดล พาลิตา วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 75/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

3 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนภาพร อ่านช้านาญ นางสาวนภาพร อ่านช้านาญ วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 76/2562
ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 15,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

4 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายรสิก ได้ผลธัญญา นายรสิก ได้ผลธัญญา วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 77/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

5 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา เสิกภู่เขียว นางสาววนิดา เสิกภู่เขียว วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 88/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

6 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอภิชญา เรืองสงคราม นางสาวอภิชญา เรืองสงคราม วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 79/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

7 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐสุดา  ทับเหล็ก นางสาวณัฐสุดา  ทับเหล็ก วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 80/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

8 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจีรประภา บุญย่ิง นางสาวจีรประภา บุญย่ิง วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 81/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

9 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุพงศ์ บุญพร้อม นายภาณุพงศ์ บุญพร้อม วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 82/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

10 จ้างเหมาบริการงานตรวจสัตว์น ้า ณ ท่าเทียบเรือ 60,000.00           60,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปฎิภาณ จันทรมณี นายปฎิภาณ จันทรมณี วงเงินในการจัดซื อจัดจ้างครั งหน่ึง ใบส่ังจ้างเลขท่ี ศจร.ชบ. 83/2562
ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ราคาท่ีเสนอ 60,000 บาท ไม่เกินวงเกินตามท่ีก้าหนดใน วันท่ี 28 ตุลาคม 2562

กฏกระทรวง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ชลบุรี

วันท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


