
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ 8ส 3061 กทม. 5,700              เฉพาะเจาะจง ร้านเมืองคาร์เซอร์วิส วงเงิน 5,700 บาท ร้านเมืองคาร์เซอร์วิส วงเงิน 5,700 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 74/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

2 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานรับ-ส่ง วิทยุส่ือสาร 12,000            เฉพาะเจาะจง นายนิติพันธ์ พลอาจ วงเงิน 12,000 บาท นายนิติพันธ์ พลอาจ วงเงิน 12,000 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 75/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

3 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสัตว์น ่าฯ 13,500            เฉพาะเจาะจง นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 13,500 บาท นางพรพิมล พงเจริญ วิจิตร วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 76/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

4 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสัตว์น ่าฯ 13,500            เฉพาะเจาะจง นางสาวจันทกานต์ เนียมอยู่ วงเงิน 13,500 บาท นางสาวจันทกานต์ เนียมอยู่ วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 77/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

5 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสัตว์น ่าฯ 13,500            เฉพาะเจาะจง น.ส.อรพรรณ บุญโท วงเงิน 13,500 บาท น.ส.อรพรรณ บุญโท วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 78/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

6 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสัตว์น ่าฯ 13,500            เฉพาะเจาะจง นางสาวสลิลทิพย์ ยอดค่า วงเงิน 13,500 บาท นางสาวสลิลทิพย์ ยอดค่า วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 79/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

7 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารและตรวจสอบเรือ 13,500            เฉพาะเจาะจง น.ส.อาทิตยา ละอองเทพ วงเงิน 13,500 บาท น.ส.อาทิตยา ละอองเทพ วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 80/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

8 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นายขจรศักด์ิ ร่างสีคง วงเงิน 13,500 บาท นายขจรศักด์ิ ร่างสีคง วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 81/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

9 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นายสุธา โอมณี วงเงิน 13,500 บาท นายสุธา โอมณี วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 82/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

10 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นายอนุพงศ์ ณรงค์กูล วงเงิน 13,500 บาท นายอนุพงศ์ ณรงค์กูล วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 83/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

10 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญชนก อุนตรีจันทร์ วงเงิน 13,500 บาท นางสาวธัญชนก อุนตรีจันทร์ วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 84/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

11 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ์ วงเงิน 13,500 บาท นายอิทธิเดช เจือสุทธิลักษณ์ วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 85/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

12 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐศร ชูยงค์ วงเงิน 13,500 บาท นางสาวณัฐศร ชูยงค์ วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 86/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

13 จ้างเหมาบริการเพ่ือปฏิบัติงานตรวจสอบและบันทึกข้อมูล 13,500            เฉพาะเจาะจง นางสาวกาญจนา สินธโร วงเงิน 13,500 บาท นางสาวกาญจนา สินธโร วงเงิน 13,500 บาท ไม่เกินวงเงินงบประมาณและราคาต่่าท่ีสุด ใบส่ังจ้าง เลขท่ี 87/2564  ลงวันท่ี 6-ก.ค.-2564

*รำยงำนทุกวันท่ี 5 ของเดือน

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน  กรกฎำคม 2564

ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจประมงเขต 8 (สงขลำ)

วันท่ี 5 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2564

รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ

และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง


