
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคดัเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาลางเครื่องปรับอากาศ           800               800 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ปาตองแอร เซลล แอนด 

เซอรวิส จํากัด/800 บาท

บริษัท ปาตองแอร เซลล แอนด 

เซอรวิส จํากัด/800 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่ กรป.ภก.จ 

15/2565 ลงวันที่ 21 ธ.ค. 64

2

จางเหมาบริการสุมตรวจสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือ 

และงานควบคุมตรวจสอบการเขาออกเรือประมง

พาณิชย

 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นายวุฒิศกัดิ์ คงเหลือ/10,000 

บาท

นายวุฒิศกัดิ์ คงเหลือ/10,000 

บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

16/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

3

จางเหมาบริการสุมตรวจสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือ 

และงานควบคุมตรวจสอบการเขาออกเรือประมง

พาณิชย

 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิธาน ปรุงแกว/10,000 บาท นายพิธาน ปรุงแกว/10,000 บาท
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

17/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

4

จางเหมาบริการสุมตรวจสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือ 

และงานควบคุมตรวจสอบการเขาออกเรือประมง

พาณิชย

 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง นายจิรศักดิ์ แดสา/10,000 บาท นายจิรศักดิ์ แดสา/10,000 บาท
เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

18/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

5

จางเหมาบริการสุมตรวจสัตวน้ํา ณ ทาเทียบเรือ 

และงานควบคุมตรวจสอบการเขาออกเรือประมง

พาณิชย

 10,000.00     10,000.00 เฉพาะเจาะจง
นางสาววริญญา จุฬามณ/ี

10,000 บาท

นางสาววริญญา จุฬามณ/ี

30,000 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ

ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

19/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

6
จางเหมาบริการบันทึกขอมูล

 10,000.00     10,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวศศินา ไชยศรี/10,000 

บาท

นางสาวศศินา ไชยศรี/10,000 

บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

20/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

7
จางบริการทําความสะอาดและดูแลความเรียบรอย 5,000.00   5,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสุนิษา รัตนมณ/ี5,000 บาท นางสุนิษา รัตนมณ/ี5,000 บาท เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

21/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

8
จางเหมาบริการงานควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ

ติดตาม เฝาระวัง การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา 

และตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ

 10,000.00     10,000.00
เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ กายเพ็ชร/10,000

 บาท

นายสมบูรณ กายเพ็ชร/10,000

 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

22/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

9
จางเหมาบริการงานควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ

ติดตาม เฝาระวัง การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา 

และตรวจสอบเรือประมงตางประเทศ

 10,000.00     10,000.00
เฉพาะเจาะจง นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร/10,000 

บาท

นายสุรศักดิ์ ศรีสมุทร/10,000 

บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

23/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

10
จางเหมาบริการงานควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ

ติดตาม เฝาระวัง การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา  10,000.00     10,000.00
เฉพาะเจาะจง นางสาวนูรฮูดา มัจฉา/10,000 

บาท

นางสาวนูรฮูดา มัจฉา/10,000 

บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

24/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ดานตรวจประมงภูเก็ต

วันที.่.....4.....เดือน...มกราคม.......พ.ศ. 2564



ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

วงเงินท่ีจัดซื้อ

หรือจัดจาง 

(บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคดัเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง
เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม 2564

ดานตรวจประมงภูเก็ต

วันที.่.....4.....เดือน...มกราคม.......พ.ศ. 2564

11
จางเหมาบริการงานควบคุม ตรวจสอบ ตรวจ

ติดตาม เฝาระวัง การนําเขาสงออกสินคาสัตวน้ํา
   9,500.00       9,500.00

เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรีรัตน สุขขา/9,500 

บาท

นางสาวสุรีรัตน สุขขา/9,500 

บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

25/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64

12
เชาเครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง จํานวน 3งวด 

เดือน ม.ค.-มี.ค 65 (บันทึกขอตกลง) 15,000.00 15,000.00    
เฉพาะเจาะจง

รานโอ.เอ.เซอรวิส/15,000 บาท รานโอ.เอ.เซอรวิส/15,000 บาท

เปนผูเสนอราคาต่ําสุดและไม

เกินวงเงินงบประมาณ
ใบสั่งจางเลขที่ กรป/ภก.จ 

26/2565 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 64


