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ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจ ำตัวประชำชน (๓) (๔) ท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (๗)

(๒) (๕)
1 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนเมษายน 2564 360.00             31/3/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 5 เลขท่ี 25 1
2 0863536000021 ห.จ.ก. ทองมีการปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร ประจ ำเดือน มีนำคม

 2564
6,650.25          1/4/2564 ใบแจ้งหน้ี เล่มท่ี 10 เลขท่ี 469 1

3 0865516000044 บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน      กฉ-
4546 ชพ.

3,541.70          1/4/2564 ศพท.ชพ. 77/2564 1

4 1809900058977 นายพัชรกริช  เสาวรส ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (1-30/4/2564) ชพ. 1,580.00          8/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 9 1
5 3101600002017 นางภัคจิราพร  ภู่เมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (1-30/4/2564) ชพ. 1,460.00          8/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 5 1
6 1869900138822 นางสาวอิงหทัย  สร้อยสุวรรณ ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (5-9/4/2564) 800.00             8/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 10 1
7 1869900125574 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (1-30/4/2564) ชพ. 515.00             19/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 5 เลขท่ี 2 1

8 0865516000044 บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโต
โยต้า จ ากัด

จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน      นข-
1988 ชพ.

2,255.03          20/4/2564 ศพท.ชพ. 81/2564 1

9 3671000031755 นางสาวฉลวย  ดาวแดน ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-23/4/2564) 1,800.00          21/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 27 1
10 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนเมษายน 2564 450.00             22/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 1 1
11 3110102303197 ร้านเอส.ตรี บล็อก (ตรายาง) จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง 180.00             26/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 60 เลขท่ี 21 1
12 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนเมษายน 2564 450.00             27/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 8 1
13 3840100606226 นายสมเกียรติ  พุ่มแย้ม ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (1-30/4/2564) สร. 1,460.00          27/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 4 1
14 3671000031755 นางสาวฉลวย  ดาวแดน ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (26-30/4/2564) 2,000.00          27/4/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 4 1
15 0863536000021 ห.จ.ก. ทองมีการปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร ประจ ำเดือน 

เมษำยน 2564
4,401.75          3/5/2564 ใบแจ้งหน้ี เล่มท่ี 10 เลขท่ี 493 1

16 3451200082924 ร้าน 2 ฒ การช่าง จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน      อท-
7315 กทม.

856.00             3/5/2564 ศพท.ชพ. 82/2564 1

17 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 300.00             3/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 15 1
18 3860100055271 นางระเบียบ  เฉลิมโชคปรีชา ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-15/5/2564) 650.00             7/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 18 1
19 1869900138822 นางสาวอิงหทัย  สร้อยสุวรรณ ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-15/5/2564) 800.00             7/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 25 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจ าไตรมาสท่ี 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖4)

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลชุมพร

เอกสำรอ้ำงอิง (๖)



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจ ำตัวประชำชน (๓) (๔) ท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (๗)

(๒) (๕)

เอกสำรอ้ำงอิง (๖)

20 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 300.00             12/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 23 1
21 3860400499590 นางเยาวลักษณ์  พูลสิน ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-15/5/2564) 700.00             14/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 4 1
22 3620500621534 นางสาวณิชาพัฒน์  บุญรอด ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-15/5/2564) 700.00             14/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 7 1
23 3860100250332 นายบุญเลิศ  หนูชนะภัย ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-15/5/2564) 1,100.00          14/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 2 1
24 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ า

ชุมพร
ค่าบริการปลด - สับอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง  และค่าบริการ
ตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง

683.47             17/5/2564 ตามใบแจ้งหน้ี/ใบแนบใบก ากับภาษี 2

25 1869900125574 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) พฤษภาคม 2564 310.00             17/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 5 เลขท่ี 29 1
26 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 300.00             18/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 1 1
27 1779900177756 นางสาวภัทราวดี  เขียวประดับ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (12-31/5/2564) ปจ. 1,600.00          21/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 10 1
28 5601100136806 ร้านพิมพ์อรการเกษตร จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญ้า 500.00             24/5/2564 ศพท.ชพ. 85/2564 1
29 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 300.00             24/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 9 1
30 3860100163324 นางสาวนิภา  วงศ์สมุทร ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-31/5/2564) 1,100.00          25/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 15 1
31 3620500621534 นางสาวณิชาพัฒน์  บุญรอด ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-31/5/2564) 600.00             25/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 20 1
32 3770400135041 นางสาวสุภาพร  ดาวเรือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) (12-31/5/2564) บางสะพาน ปจ. 1,400.00          28/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 15 1
33 1860100139117 นายกิตติพงษ์  สุวรรณภักดี ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-31/5/2564) 1,300.00          28/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 15 1
34 1869900138822 นางสาวอิงหทัย  สร้อยสุวรรณ ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-31/5/2564) 595.00             28/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 30 1
35 1809900058977 นายพัชรกริช  เสาวรส ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (19-31/5/2564) 630.00             28/5/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 25 1
36 0863536000021 ห.จ.ก. ทองมีการปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร ประจ ำเดือน 

พฤษภำคม 2564
4,330.45          2/6/2564 ใบแจ้งหน้ี เล่มท่ี 11 เลขท่ี 513 1

37 3869900018246 ร้านล้ิมเอ่ียวฮวด ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,990.00          2/6/2564 ศพท.ชพ. 87/2564 1
38 1451400002286 นายโยธิน  พรรณทองค า ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 390.00             2/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1 1
39 3860100163324 นางสาวนิภา  วงศ์สมุทร ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (1-4/6/2564) 1,185.00          2/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 20 1
40 3032534659 หจก.เซ้ียงซีแพค ซ้ือวัสดุการเกษตร (เอ็นตัดหญ้า) 1,765.50          8/6/2564 ศพท.ชพ. 89/2564 1
41 1451400002286 นายโยธิน  พรรณทองค า ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 390.00             8/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 17 1
42 3860100055271 นางระเบียบ  เฉลิมโชคปรีชา ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (7-11/6/2564) 1,170.00          8/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 22 1
43 0105546096453 บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
จ้างเหมาสอบเทียบกระบอกตวงแก้ว 3,283.83          9/6/2564 ศพท.ชพ. 90/2564 1

44 3620500621534 นางสาวณิชาพัฒน์  บุญรอด ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (7-11/6/2564) 830.00             10/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 25 1



ล ำดับท่ี เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษี/ ช่ือผู้ประกอบกำร รำยกำรพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง จ ำนวนเงินรวม เหตุผลสนับสนุน
(๑) เลขประจ ำตัวประชำชน (๓) (๔) ท่ีจัดซ้ือหรือจ้ำง วันท่ี เลขท่ี (๗)

(๒) (๕)

เอกสำรอ้ำงอิง (๖)

45 3451200082924 ร้าน 2 ฒ การช่าง จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน        อท-
7315 กทม.

2,439.80          15/6/2564 ศพท.ชพ. 91/2564 1

46 1869900125574 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 360.00             16/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1 1
47 3860400103718 นางสาวกรรณิการ์  ทองอ่อน ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) มิถุนายน 2564 410.00             16/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 1 1
48 3860400468953 นายเจริญพันธ์  ภู่เมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) มิถุนายน 2564 300.00             16/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 15 1
49 3860400470184 นายอนุศักด์ิ  สกุลล้ิม ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปลา) (14-18/6/2564) 1,350.00          16/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 8 เลขท่ี 11 1
50 3860500153571 นายสมรักษ์  อ่อนสติ จ้างเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง (ส ารวจปะการังเทียม) 4,500.00          22/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 1 1
51 3860400499034 นายอนุชา  ทองข า จ้างเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง (ส ารวจปะการังเทียม) 4,500.00          23/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 2 1
52 1869900125574 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 360.00             23/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 17 1
53 3860300306412 นายสัมพาศ  สมสอน จ้างเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง (ส ารวจปะการังเทียม) 4,500.00          24/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 3 1
54 3770400443595 นายอารุณ  นาพิรุณ จ้างเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง (ส ารวจปะการังเทียม) 4,500.00          25/6/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 4 1
55 1869900232659 นายวรวัช  เขียดน้อย จ้ำงเหมำบุคคล งำนวิเครำะห์คุณภำพน้ ำและสัตว์น้ ำในแหล่ง

ประมงทะเล
36,000.00        29/6/2564 ศพท.ชพ. 94/2564 1

56 3860100806918 นางสาวจรัสศรี  คงนาสร จ้ำงเหมำบุคคล งำนท ำควำมสะอำด 24,000.00        29/6/2564 ศพท.ชพ. 95/2564 1

57 3860200065995 นางสาวฉวีวรรณ  นันสอาด จ้ำงเหมำบุคคล งำนท ำควำมสะอำด 24,000.00        29/6/2564 ศพท.ชพ. 96/2564 1

58 1869900110782 นายเกียรติศักด์ิ  อินทสุรัช จ้ำงเหมำบุคคล งำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 3 งวด 24,000.00        29/6/2564 ศพท.ชพ. 97/2564 1

59 3860100063125 นายอลงกรณ์  บุรีงาม จ้ำงเหมำบุคคล งำนรักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 3 งวด 24,000.00        29/6/2564 ศพท.ชพ. 98/2564 1

รวมท้ังส้ิน 216,182.78   


