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วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำที่ตกลง

ซ้ือหรอืจ้ำง
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญำหรอื
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าจดัจา้งซ่อมแซมป้ายส านักงาน 26,215        26,215       วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านโชวศิ์ลป์ ร้านโชวศิ์ลป์ เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.27/2564
จ านวน 1 รายการ 26,215 26,215 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564

2 ค่าจดัจา้งซ่อมรถจกัรยานยนต์ราชการ 4,850          4,850         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกันตังเซอร์วสิ ร้านกันตังเซอร์วสิ เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.28/2564
หมายเลขทะเบียน 6 กฎ 1249 กรุงเทพมหานคร 4,850 4,850 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564
จ านวน 1 รายการ

3 ค่าจดัจา้งล้างท าความสะอาด ซ่อมเชื อมรั วแผงคอยล์เยน็ 4,494          4,494         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสุภาพ-รวมช่าง ร้านสุภาพ-รวมช่าง เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.29/2564
พร้อมอัดสารท าความเยน็ และซ่อมมอเตอร์พัดลมระบาย 4,494 4,494 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  17 สิงหาคม 2564
ความร้อนเครื องปรับอากาศ
จ านวน 3 รายการ

4 จา้งเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตวน์  า ณ ท่าเทียบเรือ 14,000        14,000       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี ยง นางสาวกมลวรรณ กล่าวเกลี ยง เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.30/2564
จ านวน 1 งวด 14,000 14,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  30 สิงหาคม 2564

5 จา้งเหมาบริการงานสุ่มตรวจสัตวน์  า ณ ท่าเทียบเรือ 14,000        14,000       วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาวดี ศรีรักษ์ นางสาวสุภาวดี ศรีรักษ์ เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.31/2564
จ านวน 1 งวด 14,000 14,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  30 สิงหาคม 2564

6 จา้งเหมาบริการงานด้านสื อสาร 11,000        11,000       วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรายทุธ ์ทองชู นายวรายทุธ ์ทองชู เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.32/2564
จ านวน 1 งวด 11,000 11,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  30 สิงหาคม 2564

7 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 7,000          7,000         วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาณี วจันพันธ์ นางสาวสุภาณี วจันพันธ์ เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.33/2564
และดูแลความเรียบร้อยอาคารส านักงาน 7,000 7,000 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  30 สิงหาคม 2564
จ านวน 1 งวด

8 ค่าจดัจา้งท าตรายาง 390             390            วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรป้าย 58 ร้านศรป้าย 58 เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งจา้งเลขที  ดตป.34/2564
จ านวน 2 รายการ 390 390 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  30 สิงหาคม 2564

9 ค่าจดัซื อวสัดุวทิยาศาตร์และการแพทย์ 4,793.60     4,793.60    วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด เสนอราคาต  าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.10/2564
 จ านวน 3 รายการ 4,793.60 4,793.60 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  9 สิงหาคม 2564

10 ค่าจดัซ้ือวสัดุส านักงาน 4,840          4,840         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.11/2564
 จ านวน 3 รายการ 4,840 4,840 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564

11 ค่าจดัซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 4,580          4,580         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.12/2564
จ านวน 1 รายการ 4,580 4,580 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564

12 ค่าจดัซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 2,630          2,630         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.13/2564
จ านวน 10 รายการ 2,630 2,630 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564

13 ค่าวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 4,800          4,800         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน ร้านสิริวลัย ์เคร่ืองเขียน เสนอราคาต่ าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.14/2564
จ านวน 1 รายการ 4,800 4,800 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  16 สิงหาคม 2564

14 ค่าวสัดุก่อสร้าง 4,735          4,735         วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านภักดีโปร ร้านภักดีโปร เสนอราคาต่ าสุดและ ใบสั งซื อเลขที  ดตป.15/2564
จ านวน 21 รายการ 4,735 4,735 ไม่เกินวงเงินงบประมาณ ลงวนัที  17 สิงหาคม 2564

แบบสรุปผลการด าเนนิการจดัซื อจดัจา้งในรอบเดือน สิงหาคม 2564
ด่านตรวจประมงตรัง
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