
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ี

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ 
และตรวจสอบเรือประมงต่ำงประเทศ

36,600.00      36,600.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ กำยเพช็ร/36,600 
บำท

นำยสมบูรณ์ กำยเพช็ร/36,600 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 20/2564 
ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 64

2 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ 
และตรวจสอบเรือประมงต่ำงประเทศ

36,600.00      36,600.00    เฉพำะเจำะจง นำยสุรศกัด์ิ ศรีสมุทร/36,600 บำท นำยสุรศกัด์ิ ศรีสมุทร/36,600 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 21/2564 
ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 64

3 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ

33,600.00      33,600.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ/33,600 บำท นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ/33,600 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 22/2564 
ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 64

4 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ

36,600.00      36,600.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวนูรฮูดำ มจัฉำ/36,600 บำท นำงสำวนูรฮูดำ มจัฉำ/36,600 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 23/2564 
ลงวนัท่ี 4 ม.ค. 64

5 จดัซ้ือวสัดุส ำนกังำน (น ้ำด่ืม) 2,025.00        2,025.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั พฒันำน ้ำ จ  ำกดั/2,025 บำท บริษทั พฒันำน ้ำ จ  ำกดั/2,025 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี กรป.ภก. 4/2564 ลง
วนัท่ี 4 ม.ค. 64

6 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง
พำณิชย์

       45,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/45,000 บำท นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/45,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 24/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

7 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง
พำณิชย์

       45,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิธำน ปรุงแกว้/45,000 บำท นำยพิธำน ปรุงแกว้/45,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 25/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

8 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง
พำณิชย์

       45,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชวกร อำจณรงค/์45,000 บำท นำยชวกร อำจณรงค/์45,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 26/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2564

ด่ำนตรวจประมงภูเกต็
วนัท่ี......1.......เดือน.....กมุภำพนัธ์.........พ.ศ. 2564
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รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี
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ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน มกรำคม 2564

ด่ำนตรวจประมงภูเกต็
วนัท่ี......1.......เดือน.....กมุภำพนัธ์.........พ.ศ. 2564

9 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง
พำณิชย์

       45,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/45,000 บำท นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/45,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 27/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

10 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออกเรือประมง
พำณิชย์

       45,000.00      45,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/45,000 
บำท

นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/45,000 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 28/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

11 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล 45,000.00      45,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศินำ ไชยศรี/45,000 บำท นำงสำวศศินำ ไชยศรี/45,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 29/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

12 จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดและดูแลควำมเรียบร้อย 15,000.00      15,000.00    เฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ รัตนมณี/15,000 บำท นำงสุนิษำ รัตนมณี/15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 30/2564 
ลงวนัท่ี 6 ม.ค. 64

13 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ  ำนวน 8 รำยกำร 7,376.58        7,376.58      เฉพำะเจำะจง บริษทั เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ 
จ  ำกดั/7,376.58 บำท

บริษทั เอส.ดี.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ 
จ  ำกดั/7,376.58 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี กรป.ภก. 7/2564 ลง
วนัท่ี 13 ม.ค. 64

14 ช้ือวสัดุส ำนกังำน จ ำนวน 14 รำยกำร 6,816.00        6,816.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั เกียรติสินธุ สเตชัน่เนอร่ี 
จ  ำกดั/6,816 บำท

บริษทั เกียรติสินธุ สเตชัน่เนอร่ี 
จ  ำกดั/6,816 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี กรป.ภก. 8/2564 ลง
วนัท่ี 29 ม.ค. 64

15 ซ้ือวสัดุงำนบำ้นงำนครัว จ  ำนวน 9 รำยกำร 3,359.75        3,359.75      เฉพำะเจำะจง บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ำกดั/
3,359.75 บำท

บริษทั ซุปเปอร์ชีป จ ำกดั/
3,359.75 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี กรป.ภก. 9/2564 ลง
วนัท่ี 29 ม.ค. 64

16 จดัซ้ือวสัดุยำนพำหนะและขนส่ง (แบตเตอร่ี
รถยนต ์หมำยเลขทะเบียน ฮล 7210 กทม.)

3,100.00        3,100.00      เฉพำะเจำะจง บริษทั ไพบูลยแ์บตเตอร่ี จ  ำกดั/
3,100 บำท

บริษทั ไพบูลยแ์บตเตอร่ี จ  ำกดั/
3,100 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่ซ้ือเลขท่ี กรป.ภก. 10/2564 
ลงวนัท่ี 1 ก.พ. 64

17 จำ้งซ่อมแซมบ ำรุงยำนพำหนะ หมำยเลขทะเบียน
 ฮล 7210 กรุงเทพมหำนคร

800.00           800.00         เฉพำะเจำะจง บริษทั วิชำญ ยำงยนต ์จ  ำกดั/800 
บำท

บริษทั วิชำญ ยำงยนต ์จ  ำกดั/800 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 31/2564 
ลงวนัท่ี 1 ก.พ. 64


