
ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ี

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

1 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออก
เรือประมงพำณิชย์

       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/15,000 บำท นำยวฒิุศกัด์ิ คงเหลือ/15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 33/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

2 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออก
เรือประมงพำณิชย์

       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิธำน ปรุงแกว้/15,000 บำท นำยพิธำน ปรุงแกว้/15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 34/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

3 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออก
เรือประมงพำณิชย์

       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชวกร อำจณรงค/์15,000 บำท นำยชวกร อำจณรงค/์15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 35/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

4 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออก
เรือประมงพำณิชย์

       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/15,000 บำท นำยจิรศกัด์ิ แดสำ/15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 36/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

5 จำ้งเหมำบริกำรสุ่มตรวจสตัวน์ ้ำ ณ ท่ำเทียบเรือ 
และงำนควบคุมตรวจสอบกำรเขำ้ออก
เรือประมงพำณิชย์

       15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/15,000 
บำท

นำงสำววริญญำ จุฬำมณี/15,000 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 37/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

6 จำ้งเหมำบริกำรบนัทึกขอ้มูล        15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวศศินำ ไชยศรี/15,000 บำท นำงสำวศศินำ ไชยศรี/15,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 38/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

7 จำ้งบริกำรท ำควำมสะอำดและดูแลควำมเรียบร้อย 5,000.00        5,000.00      เฉพำะเจำะจง นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท นำงสุนิษำ รัตนมณี/5,000 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 39/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

8 เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 2 เคร่ือง 1 งวด 
(บนัทึกขอ้ตกลง)

5,671.00        5,671.00      เฉพำะเจำะจง ร้ำนโอ.เอ.เซอร์วิส/5,671 บำท ร้ำนโอ.เอ.เซอร์วิส/5,671 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 40/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2564
ด่ำนตรวจประมงภูเก็ต

วนัท่ี......3.......เดือน.....พฤษภำคม.........พ.ศ. 2564



ล ำดบัท่ี งำนท่ีจดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินท่ี

จดัซ้ือหรือจดั
จำ้ง (บำท)

รำคำกลำง 
(บำท)

วิธีซ้ือหรือจำ้ง
รำยช่ือผูเ้สนอรำคำและรำคำท่ี

เสนอ
ผูไ้ดรั้บกำรคดัเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซ้ือหรือจำ้ง
เหตุผลท่ีคดัเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวนัท่ีของสญัญำหรือ
ขอ้ตกลงในกำรซ้ือหรือจำ้ง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดือน เมษำยน 2564
ด่ำนตรวจประมงภูเก็ต

วนัท่ี......3.......เดือน.....พฤษภำคม.........พ.ศ. 2564

9 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ 
และตรวจสอบเรือประมงต่ำงประเทศ

12,200.00      12,200.00    เฉพำะเจำะจง นำยสุรศกัด์ิ ศรีสมุทร/12,200 บำท นำยสุรศกัด์ิ ศรีสมุทร/12,200 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 41/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

10 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ

11,200.00      11,200.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ/11,200 
บำท

นำงสำวสุรีรัตน์ สุขขำ/11,200 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 42/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

11 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ

12,200.00      12,200.00    เฉพำะเจำะจง นำงสำวนูรฮูดำ มจัฉำ/12,200 บำท นำงสำวนูรฮูดำ มจัฉำ/12,200 บำท เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 43/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

12 จำ้งเหมำบริกำรงำนควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ
ติดตำม เฝ้ำระวงั กำรน ำเขำ้ส่งออกสินคำ้สตัวน์ ้ำ 
และตรวจสอบเรือประมงต่ำงประเทศ

12,200.00      12,200.00    เฉพำะเจำะจง นำยสมบูรณ์ กำยเพช็ร/12,200 
บำท

นำยสมบูรณ์ กำยเพช็ร/12,200 
บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 44/2564 
ลงวนัท่ี 2 เม.ย. 64

13 จำ้งเหมำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ
เคร่ืองปรับอำกำศ

4,900.60        4,900.60      เฉพำะเจำะจง บริษทั ป่ำตองแอร์ เซลล ์แอนด ์
เซอร์วิส จ ำกดั/4,900.60 บำท

บริษทั ป่ำตองแอร์ เซลล ์แอนด ์
เซอร์วิส จ ำกดั/4,900.60 บำท

เป็นผูเ้สนอรำคำต ่ำสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมำณ

ใบสัง่จำ้งเลขท่ี กรป.ภก. 45/2564 
ลงวนัท่ี 29 เม.ย. 64


