
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิง 100,000          เฉพำะเจำะจง บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์ (2009) จ้ำกัด วงเงิน 100000 บำท บริษัท เซ้ำท์เธิร์นโลจิสติกส์ (2009) จ้ำกัด วงเงิน 100000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังซ้ือ เลขท่ี 1/2564  ลงวันท่ี 21-10-2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนรับ-ส่ง วิทยุส่ือสำร 36,000            เฉพำะเจำะจง นำยนิติพันธ์ พลอำจ วงเงิน 36,000 บำท นำยนิติพันธ์ พลอำจ วงเงิน 36,000 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 1/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 43,500 บำท นำงพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 2/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงสำวจันทกำนต์ เนียมอยู่ วงเงิน 43,500 บำท นำงสำวจันทกำนต์ เนียมอยู่ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 3/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 43,500            เฉพำะเจำะจง น.ส.อรพรรณ บุญโท วงเงิน 43,500 บำท น.ส.อรพรรณ บุญโท วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 4/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

6 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสัตว์น้้ำฯ 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุภำสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ วงเงิน 43,500 บำท นำงสำวสุภำสรัตน์ กฤษณพันธ์ุ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 5/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

7
จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนบันทึกข้อมูล จัดเกก็บ
เอกสำรและตรวจสอบเรือ

43,500            เฉพำะเจำะจง นำยทีปกร อุ่นฤกษ์ วงเงิน 43,500 บำท นำยทีปกร อุ่นฤกษ์ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 6/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

8 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำยขจรศักด์ิ ร่ำงสีคง วงเงิน 43,500 บำท นำยขจรศักด์ิ ร่ำงสีคง วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 7/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

9 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำยสุธำ โอมณี วงเงิน 43,500 บำท นำยสุธำ โอมณี วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 8/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำยอนุพงศ์ ณรงค์กูล วงเงิน 43,500 บำท นำยอนุพงศ์ ณรงค์กูล วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 9/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

11 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงสำวกำญจนำ สินธโร วงเงิน 43,500 บำท นำงสำวกำญจนำ สินธโร วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 10/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

12 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงสำวสลิลทิพย์ ยอดค้ำ วงเงิน 43,500 บำท นำงสำวสลิลทิพย์ ยอดค้ำ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 11/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

13 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำยอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ์ วงเงิน 43,500 บำท นำยอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ์ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 12/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

14 จ้ำงเหมำบริกำรเพ่ือปฏิบัติงำนตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 43,500            เฉพำะเจำะจง นำงสำวณัฐศร ชูยงค์ วงเงิน 43,500 บำท นำงสำวณัฐศร ชูยงค์ วงเงิน 43,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 13/2564  ลงวันท่ี 3-พ.ย.-2563

15 จ้ำงท้ำวัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 321                 เฉพำะเจำะจง ร้านพรินท์อัพ วงเงิน 321 บำท ร้านพรินท์อัพ วงเงิน 321 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 12/2564  ลงวันท่ี 14-พ.ย.-2563

16 จ้ำงซ่อมแซมรถยนต์รำชกำร 2,540.18         เฉพำะเจำะจง บริษัทพิธำนพำนิชย์ จ้ำกัด วงเงิน 2,540.18 บำท บริษัทพิธำนพำนิชย์ จ้ำกัด วงเงิน 2,540.18 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังจ้ำง เลขท่ี 17/2564  ลงวันท่ี 17-พ.ย.-2563

17 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 18,150            เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด วงเงิน 18,150 บำท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด วงเงิน 18,150 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังเช่ำ เลขท่ี 1/2564  ลงวันท่ี 1-พ.ย.-2563

18 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 16,500            เฉพำะเจำะจง บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด วงเงิน 16,500 บำท บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จ้ำกัด วงเงิน 16,500 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังเช่ำ เลขท่ี 2/2564  ลงวันท่ี 1-พ.ย.-2563

19 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 11,550            เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจเอสเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย วงเงิน 11,550 บำท ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด เจเอสเซอร์วิสแอนด์ซัพพลำย วงเงิน 11,550 บำท ไม่เกินวงเงินงบประมำณและรำคำต้่ำท่ีสุด ใบส่ังเช่ำ เลขท่ี 3/2564  ลงวันท่ี 1-พ.ย.-2563

. *รำยงำนทุกวันท่ี 5 ของเดือน

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563

ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมงเขต 8 (สงขลำ)

วันท่ี 2 เดือนธันวำคม พ.ศ. 2563

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ


