
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 100,000          เฉพำะเจำะจง บริษัทจิตมีบุญ จ้ำกัด วงเงิน 100000 บำท บริษัทจิตมีบุญ จ้ำกัด วงเงิน 100000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี ศจร.สข. 1/2562  ลงวันท่ี 1-10-2561

2 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำงพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 30000 บำท นำงพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 1/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

3 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวซอฟียะห์ ซำมิ วงเงิน 30000 บำท นำงสำวซอฟียะห์ ซำมิ วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 2/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

4 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำยอดุลย์ บูละ วงเงิน 30000 บำท นำยอดุลย์ บูละ วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 3/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

5 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวธนัญญำ คงตุก วงเงิน 30000 บำท นำงสำวธนัญญำ คงตุก วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 4/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

6 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำยภูมิพันธ์ แซ่หล่ัว วงเงิน 30000 บำท นำยภูมิพันธ์ แซ่หล่ัว วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 5/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

7 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวอิษฎำ ทองศรี วงเงิน 30000 บำท นำงสำวอิษฎำ ทองศรี วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 6/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

8 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำยอ้ำพล ปำนทะวงศ์ วงเงิน 30000 บำท นำยอ้ำพล ปำนทะวงศ์ วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 7/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

9 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 30,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวพัชรำพรรณ บริบูรณ์ วงเงิน 30000 บำท นำงสำวพัชรำพรรณ บริบูรณ์ วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 8/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

10 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไปฯ 24,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวอรพรรณ บุญโท วงเงิน 24000 บำท นำงสำวอรพรรณ บุญโท วงเงิน 24000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 9/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

11 จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำท่ีบริหำรงำนท่ัวไปฯ 24,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวณีรนุช คงทอง วงเงิน 24000 บำท นำงสำวณีรนุช คงทอง วงเงิน 24000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 10/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

12 จ้ำงเหมำบริกำรขับรถยนต์ 20,000            เฉพำะเจำะจง นำยนที สุชำติ วงเงิน 20000 บำท นำยนที สุชำติ วงเงิน 20000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 11/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

13
จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ีดูแลระบบ
สำรสนเทศ

30,000            เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ วงเงิน 30000 บำท นำงสำวสุภำสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ วงเงิน 30000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 12/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

14
จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนรับ-ส่ง วิทยุ
ส่ือสำร

24,000            เฉพำะเจำะจง นำยนิติพันธ์ พลอำจ วงเงิน 24000 บำท นำยนิติพันธ์ พลอำจ วงเงิน 24000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 13/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

15

จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนรับ-ส่ง วิทยุ
ส่ือสำร

24,000            เฉพำะเจำะจง นำยณัฐวุฒิ  หนูแก้ว วงเงิน 24000 บำท นำยณัฐวุฒิ  หนูแก้ว วงเงิน 24000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี ศจร.สข. 14/2562  ลงวันท่ี 16-10-2561

*รำยงำนทุกวันท่ี 5 ของเดือน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน

ศูนย์ควบคุมกำรแจ้งเข้ำ-ออก เรือประมง เขต 2 (สงขลำ)

วันท่ี 2 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561 

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


