
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/7,500 บำท นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/7,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
65/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

2 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยพิธำน ปรุงแกว้/7,500 บำท นำยพิธำน ปรุงแกว้/7,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
66/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

3 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยชวกร อำจณรงค/์7,500 บำท นำยชวกร อำจณรงค/์7,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
67/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

4 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/7,500 บำท นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/7,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
68/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

5 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล 7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/7,500 
บำท

นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/7,500 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
69/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

6 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล 7,500.00           7,500.00          เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศินำ ไชยศรี/7,500 บำท นำงสำวศศินำ ไชยศรี/7,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
70/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

7 จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดและดูแลควำมเรียบร้อย
อำคำรส ำนกังำน

5,000.00           5,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
71/2563 ลงวนัท่ี 3 ส.ค. 63

8 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/22,500 บำท นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/22,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
72/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

9 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยพิธำน ปรุงแกว้/22,500 บำท นำยพิธำน ปรุงแกว้/22,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
73/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

10 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยชวกร อำจณรงค/์22,500 บำท นำยชวกร อำจณรงค/์22,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
74/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

11 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ และ
งำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมงพำณิชย์

22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/22,500 บำท นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/22,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
75/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ศนูยค์วบคุมกำรแจง้เขำ้-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเกต็)

วนัท่ี......1.......เดือน.....กนัยำยน.........พ.ศ. 2563



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ีจดัซ้ือ
หรือจดัจำ้ง 

(บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ศนูยค์วบคุมกำรแจง้เขำ้-ออก เรือประมงเขต 3 (ภูเกต็)

วนัท่ี......1.......เดือน.....กนัยำยน.........พ.ศ. 2563

12 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล 22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/22,500 
บำท

นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/22,500 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
76/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

13 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล 22,500.00         22,500.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศินำ ไชยศรี/22,500 บำท นำงสำวศศินำ ไชยศรี/22,500 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
77/2563 ลงวนัท่ี 20 ส.ค. 63

14 จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดและดูแลควำมเรียบร้อย
อำคำรส ำนกังำน

5,000.00           5,000.00          เฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
78/2563 ลงวนัท่ี 31 ส.ค. 63

15 ซ้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 9 รำยกำร 6,088.00           6,088.00          เฉพำะเจำะจง บริษทั เกียรติสินธุสเตชัน่เนอร่ี 
จ  ำกดั/6,088 บำท

บริษทั เกียรติสินธุสเตชัน่เนอร่ี 
จ  ำกดั/6,088 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี ศจร.ภก. 
16/2563 ลงวนัท่ี 31 ส.ค. 63


