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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 0863536000021 ห.จ.ก. ทองมีการปิโตรเลียม จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงส ำหรับรถยนต์รำชกำร ประจ ำเดือน 

มิถุนำยน 2564
8,360.30          2/7/2564 ใบแจ้งหน้ี เล่มท่ี 11 เลขท่ี 543 1

2 0115540002406 บริษัท ป้ันวาริน จ ากัด ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (น้ ำแข็ง) เรือประมง 2 1,000.00          2/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 106 เลขท่ี 5295 1

3 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 300.00             5/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 9 เลขท่ี 12 1
4 37705001552653 นายสมยศ  จันทร์เจียม ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (น้ ำจืด) เรือประมง 2 960.00             5/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 30 1

5 0105551075302 บริษัท หริกุล จ ากัด จ้ำงเหมำสอบเทียบ Autopipett 4,975.50          6/7/2564 ศพท.ชพ. 101/2564 1

6 1869900030240 ร้าน เค เอส เจ เคร่ืองเย็น จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ 3,700.00          6/7/2564 ศพท.ชพ. 103/2564 1

7 1869900015135 ร้านแต้มสีโฆษณา จ้ำงเหมำจัดท ำสต๊ิกเกอร์ธนำคำรหมึกสำย 1,200.00          6/7/2564 ศพท.ชพ. 104/2564 1

8 3860100055271 นางระเบียบ  เฉลิมโชคปรีชา ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (5-9/7/2564) 700.00             6/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 27 1

9 3860100113025 นายไพรัช  อ ามาตย์เสนา จ้ำงเหมำซ่อมแซมหลังคำหอพัก 1,100.00          7/7/2564 ศพท.ชพ. 105/2564 1

10 1770400094349 นายวราสิทธ์ิ  จวงจอง ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (5-9/7/2564) 1,280.00          8/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 4 เลขท่ี 2 1
11 3860100310301 นายคมสันต์  เอกฉาย ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (น้ ำแข็ง) เรือประมง 2 200.00             8/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 10 1
12 3770100243477 นางฉลวย  เจียมเจิม ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564 

ประจวบคีรีขันธ์
1,320.00          8/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 25 1

13 1770400094349 นายวราสิทธ์ิ  จวงจอง ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564   บำง
สะพำน

1,200.00          8/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 4 เลขท่ี 3 1

14  - บริษัท เค.ที.ชุมพรโลหะภัณฑ์ 
จ ากัด

ซ้ือวัสดุซ่อมเปล่ียนระบบไฮโดรลิกของเรือประมง 2 1,340.00          8/7/2564 ใบเสร็จรับเงิน เล่มท่ี 7 เลขท่ี 1 2

15 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 300.00             12/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 9 เลขท่ี 25 1
16 3860100163324 นางสาวนิภา  วงส์สมุทร ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564   ชุมพร 740.00             12/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 5 1

17 3110102303197 ร้านเอส.ตรี บล็อก (ตรายาง) จ้ำงเหมำจัดท ำตรำยำง 100.00             13/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 63 เลขท่ี 9 1
18 2860100250332 นายบุญเลิศ  หนูชนะภัย ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (12-16/7/2564) 1,520.00          13/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 25 1

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
  ประจ าไตรมาสท่ี 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 ถึง เดือน กันยายน 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)

19 1869900125674 นางสาวพัชภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564   ชุมพร
, สุรำษฎร์ธำนี

1,420.00          13/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 4 1

20 3860400103718 นางสาวกรรณิการ์  ทองอ่อน ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564   ชุมพร
, สุรำษฎร์ธำนี

1,210.00          14/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 4 1

21 3840100606226 นายสมเกียรติ  พุ่มแย้ม ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (หมึก) ประจ ำเดือนกรกฎำคม 2564   ชุมพร
, สุรำษฎร์ธำนี

1,350.00          15/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 5 1

22 3860100620741 ร้านถาวรเทคนิค จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กข-2873 ชพ. 1,480.00          20/7/2564 ศพท.ชพ. 108/2564 1
23 0994000165501 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปากน้ า

ชุมพร
จ้างเปล่ียนมิเตอร์ไฟฟ้า 1,842.88          21/7/2564 ศพท.ชพ. 110/2564 1

24 1869900125674 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 300.00             21/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 10 1
25 0863546000342 หจก.ประทานพรเทรดด้ิง จ้างเหมาพ่นกันสนิมรถยนต์ราชการ 3,200.00          22/7/2564 ศพท.ชพ. 111/2564 1
26 1869900125674 นางสาวพัชรภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 300.00             29/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 6 เลขท่ี 25 1
27 1809900058977 นายพัชรกริช  เสาวรส ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (27-30/7/2564) 1,140.00          30/7/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 20 1
28 38602000342263 ร้านกรังปรีซ์แอร์ จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กจ-193 ชพ. 1,000.00          2/8/2564 ศพท.ชพ. 115/2564 1
29 3860100310301 นายคมสันต์  เอกฉาย ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (น้ ำแข็ง) เรือประมง 2 800.00             2/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 20 1
30 3860100055271 นางระเบียบ  เฉลิมโชคปรีชา ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (2-6/8/2564) 2,000.00          3/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 2 1

31 1869900125674 นางสาวพัชภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 300.00             5/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 1 1

32 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 300.00             10/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 12 เลขท่ี 10 1
33 2860100250332 นายบุญเลิศ  หนูชนะภัย ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (9-13/8/2564) 2,000.00          10/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 2 เลขท่ี 29 1
34 3900100495458 ร้านศักด์ิ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส จ้ำงเหมำซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 3,200.00          16/8/2564 ศพท.ชพ. 131/2564 1
35 1809900058977 นายพัชรกริช  เสาวรส ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (16-20/8/2564) 650.00             17/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 2 1
36 1869900125674 นางสาวพัชภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 300.00             18/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 8 1

37 1869900125674 นางสาวพัชภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 720.00             18/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 9 1

38 3860100121940 ร้านณฐกรเซอร์วิส ซ่อมเปล่ียนอะไหล่รถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน           
อท-7315 กทม.

1,120.00          18/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 80 เลขท่ี 90 2

39 3860400499034 นายอนุชา  ทองข า เช่าเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง 4,500.00          19/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 2 1
40 3860500005785 นายธราชัย  ช่วยศรัทธา เช่าเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง 4,500.00          20/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 3 1



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

(๒) (๕)

เอกสำรอ้ำงอิง (๖)

41 3860400315987 นายวิสูตร  บุนนาค เช่าเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง 4,500.00          21/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 4 1
42 18601000170593 นายเอกพงษ์  สุขบรรพต จ้างเหมาตัดต่อท าส่ือวิดีทัศน์ 4,000.00          23/8/2564 ศพท.ชพ. 135/2564 1
43 3860400103718 นางสาวกรรณิการ์  ทองอ่อน ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (23-27/8/2564) 450.00             24/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 12 1
44 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 300.00             25/8/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 12 เลขท่ี 29 1
45 0865516000044 บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า จ ากัด
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน กจ-193 
ชพ.

2,511.83          31/8/2564 ศพท.ชพ. 144/2564 1

46 3869900114776 เอสพีวิศวกรรม ซ้ือมิเตอร์ไฟฟ้า มิตซูบิชิ 15 แอมป์ 1,350.00          1/9/64 ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี    เล่ม
ท่ี 4 เลขท่ี 157

2

47 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกันยายน 2564 300.00             1/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 13 เลขท่ี 1 1
48 3860200342263 ร้านกรังปรีซ์แอร์ จ้ำงเหมำซักเบำะรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน กจ-193 ชพ. 2,200.00          3/9/2564 ศพท.ชพ. 148/2564 1

49 3860100494053 ร้านชุมพรไม้ประดับ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 3,080.00          6/9/2564 ศพท.ชพ. 149/2564 1

50 1869900138822 นางสาวอิงหทัย  สร้อยสุวรรณ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (3-20/9/2564) 1,350.00          6/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 5 1

51 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกันยายน 2564 300.00             8/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 13 เลขท่ี 15 1
52 3620500621534 นางสาวณิชาพัฒน์  บุญรอด ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (3-20/9/2564) 800.00             8/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 10 1

53 3840500066938 นายอ ามอน  วิชัยดิษฐ์ เช่าเหมาเรือเคร่ืองวางท้อง 4,500.00          8/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 1 เลขท่ี 2 1
54 1869900138822 นางสาวอิงหทัย  สร้อยสุวรรณ ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (3-20/9/2564) 1,500.00          10/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 7 1

55 1860190003279 นางสาวอาริษา  รักเมือง ซ้ือวัสดุการเกษตร (หอย) ประจ าเดือนกันยายน 2564 300.00             13/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 13 เลขท่ี 30 1
56 1869900125674 นางสาวพัชภร  สุขขารมย์ ซ้ือวัสดุการเกษตร (หมึก) ประจ าเดือนกันยายน 2564 920.00             13/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 7 เลขท่ี 29 1

57 3860100055271 นางระเบียบ  เฉลิมโชคปรีชา ซ้ือวัสดุกำรเกษตร (ปลำ) (3-20/9/2564) 1,350.00          14/9/2564 บิลเงินสด เล่มท่ี 3 เลขท่ี 10 1

58 3860100787867 ร้านเจริญภัณฑ์ค้าวัสดุ ซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 4,230.00          15/9/2564 ศพท.ชพ. 153/2564 1
59 0865516000044 บริษัทโตโยต้าชุมพร ผู้จ าหน่ายโต

โยต้า จ ากัด
จ้ำงเหมำซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน กฉ-4546
 ชพ.

3,032.38          15/9/2564 ศพท.ชพ. 154/2564 1

รวมท้ังส้ิน 100,902.89   


