
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินที่จะ

ซ้ือหรือจัดจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคา
ที่เสนอ

ผู้ที่รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชนกันต์  ร าไพวงษ์  

90,000
นายชนกันต์  ร าไพวงษ์  

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

1/2561 29 กันยายน 2560

2
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจิรายุส  เจริญกิจ     

90,000
นายจิรายุส  เจริญกิจ     

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

2/2561 29 กันยายน 2560

3
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจารุวรรณ สิน
โฉมงาม  90,000

นางสาวจารุวรรณ สิน
โฉมงาม  90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

3/2561  29 กันยายน 2560

4
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล 

 90,000
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล 

 90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

4/2561 29 กันยายน 2560

5
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาววาสนา  ท าดี     

90,000
นางสาววาสนา  ท าดี     

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

5/2561 29 กันยายน 2560

6
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอาริดา  เอี่ยมโชติ   

 72,000
นางสาวอาริดา  เอี่ยมโชติ   

 72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

6/2561 29 กันยายน 2560

7
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

72,000
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

7/2561 29 กันยายน 2560

8
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกุลวิชญ์  จิตร าพรรณ์   

72,000
นายกุลวิชญ์  จิตร าพรรณ์   

72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

8/2561 29 กันยายน 2560

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2561 (ต.ค.60-ก.ย..61)
ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สมุทรปราการ

ข้อมูล ณ วันที่ 1๕ สิงหาคม 2562



9 จ้างเหมาถ่ายเอกสาร 945 945 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Mew-coppy 945 ร้าน Mew-coppy 945
เสนอราคาต่ าสุดและ

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

9/2561 1 ตุลาคม 2560

10
จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสาร
25,000 25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.

คอฟเวอร์ เซอร์วิส 12,500

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.
คอฟเวอร์ เซอร์วิส 12,500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

10/2561 28 พฤศจิกายน 2560

11
จัดซ้ือ ชุดเมนบอร์ดเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo 
รุ่น M73 PC

2,140 2,140 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.
คอฟเวอร์ เซอร์วิส 2,140

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.
คอฟเวอร์ เซอร์วิส 2,140

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

11/2561 20 พฤศจิกายน 2560

12 ถ่ายเอกสาร 2,500 2,500 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้าน Mew-coppy 2,500 ร้าน Mew-coppy 2,500
เสนอราคาต่ าสุดและ

ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

12/2561 1 พฤศจิกายน 2560

13 จัดซ้ือตลับหมึก 6,650 6,650 วิธีเฉพาะเจาะจง
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

6,650
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

6,650

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

13/2561 1 ธันวาคม 2560

14
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายชนกันต์  ร าไพวงษ์  

90,000
นายชนกันต์  ร าไพวงษ์  

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

14/2561 30 มีนาคม 2561

15
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจิรายุส  เจริญกิจ     

90,000
นายจิรายุส  เจริญกิจ     

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

15/2561 30 มีนาคม 2561

16
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจารุวรรณ สิน
โฉมงาม  90,000

นางสาวจารุวรรณ สิน
โฉมงาม  90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

16/2561 30 มีนาคม 2561

17
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล 

 90,000
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล 

 90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

17/2561 30 มีนาคม 2561

18
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายสุเมธ  ฉิมไทย        

90,000
        นายสุเมธ  ฉิมไทย     

    90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

18/2561 30 มีนาคม 2561



19
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวอาริดา  เอี่ยมโชติ   

 72,000
นางสาวอาริดา  เอี่ยมโชติ   

 72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

19/2561 30 มีนาคม 2561

20
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

72,000 72,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

72,000
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

20/2561 30 มีนาคม 2561

21
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 6 
งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวตุลยา มูฮ าหมันโน  

72,000
นางสาวตุลยา มูฮ าหมันโน  

72,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

21/2561 30 มีนาคม 2561

22
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 6 งวด

90,000 90,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาววาสนา  ท าดี     

90,000
นางสาววาสนา  ท าดี     

90,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

22/2561 30 มีนาคม 2561

23 จัดซ้ือผ้าม่าน 4,996 4,996 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท 888 จ ากัด         

4,996
บริษัท 888 จ ากัด         

4,996

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

23/2561 25 เมษายน 2561

24
จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่าย

เอกสาร
25,000 25,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.
คอฟเวอร์ เซอร์วิส 12,500

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.พี.
คอฟเวอร์ เซอร์วิส 12,500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

24/2561 30 เมษายน 2561

25
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 5 งวด

75,000 75,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายปิยพันธ์  ป้อมศรี  

75,000
นายปิยพันธ์  ป้อมศรี  

75,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

25/2561 2 เมษายน 2561

26
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 4-5 เมษายน 2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

26/2561 30 เมษายน 2561

27
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 18 เมษายน 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

27/2561 17 เมษายน 2561

28

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ

 วันที่ 25-26 เมษายน 
2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

28/2561 24 เมษายน 2561



29

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ

 วันที่ 25-26 เมษายน 
2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

29/2561 24 เมษายน 2561

30
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     

 500
นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     

 500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

30/2561 1 พฤษภาคม 2561

31
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

31/2561 1 พฤษภาคม 2561

32

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 10-11 พฤษภาคม 

2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

32/2561 9 พฤษภาคม 2561

33
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

33/2561 15 พฤษภาคม 2561

34

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 24-25พฤษภาคม 

2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

34/2561 23 พฤษภาคม 2561

35

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 24-25พฤษภาคม 

2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000
นายมาโนชท์ เอี่ยมสะอาด 

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

35/2561 23 พฤษภาคม 2561

36
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 7-8 มิถุนายน 2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

36/2561 23 พฤษภาคม 2561

37
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     

 500
นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     

 500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

37/2561 23 พฤษภาคม 2561



38
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 13 มิถุนายน 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

38/2561 23 พฤษภาคม 2561

39

จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ

 วันที่ 21-22มิถุนายน 
2561

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

39/2561 23 พฤษภาคม 2561

40
จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์พร้อมคนขับ
 วันที่ 27มิถุนายน 2561

500 500 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500
นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ

สมบูรณ์  500

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

40/2561 26 พฤษภาคม 2561

41 จัดซ้ือกระดาษถ่ายเอกสาร 9,844 9,844 วิธีเฉพาะเจาะจง
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

9,844
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

9,844

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

41/2561 15 สิงหาคม 2561

42 จัดซ้ือผงหมึก Panasonic 5,136 5,136 วิธีเฉพาะเจาะจง
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

5,136
       ร้านเอ็มอาร์ วิกทอร่ี   

5,136

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

42/2561 15 สิงหาคม 2561

43
ใบส่ังจ้าง นายกาญจน์ แก้ว

นุช จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

43/2561 4 กรกฎาคม 2561

44
ใบส่ังจ้าง นายเกริกเกียรติ 
เกษมธีระสมบูรณ์ จ้างเหมา

บริการรถจักรยานยนต์
1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

44/2561 11 กรกฎาคม 2561

45
ใบส่ังจ้าง นายกมลศักด์ิ  ชิ
นารักษ์   จ้างเหมาบริการ

รถจักรยานยนต์
1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     
 1000

นายกมลศักด์ิ  ชินารักษ์     
 1000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

45/2561 11 กรกฎาคม 2561

46
ใบส่ังจ้าง นายกาญจน์ แก้ว

นุช จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

46/2561 17 กรกฎาคม 2561

47
ใบส่ังจ้าง นายเกริกเกียรติ 
เกษมธีระสมบูรณ์ จ้างเหมา

บริการรถจักรยานยนต์
1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

47/2561 25 กรกฎาคม 2561



48
ใบส่ังจ้าง นายกาญจน์ แก้ว

นุช จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

48/2561 31 กรกฎาคม 2561

49
ใบส่ังจ้าง นายเกริกเกียรติ 
เกษมธีระสมบูรณ์ จ้างเหมา

บริการรถจักรยานยนต์
1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

49/2561 8 สิงหาคม 2561

50
ใบส่ังจ้าง นายกาญจน์ แก้ว

นุช จ้างเหมาบริการ
รถจักรยานยนต์

1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000
นายกาญจน์  แก้วนุช      

1,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

50/2561 10 สิงหาคม 2561

51
ใบส่ังจ้าง นายเกริกเกียรติ 
เกษมธีระสมบูรณ์ จ้างเหมา

บริการรถจักรยานยนต์
1,000 1,000 วิธีเฉพาะเจาะจง

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

นายเกริกเกียรติ เกษมธีระ
สมบูรณ์  1000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

51/2561 20 สิงหาคม 2561

52
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 1 งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
ว่าที่ร้อยตรีวาสนา  ท าดี     

15,000
ว่าที่ร้อยตรีวาสนา  ท าดี     

15,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

52/2562 29 มกราคม 2561

53
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 1 งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายจิรายุ  เจริญกิจ      

15,000
นายจิรายุ  เจริญกิจ      

15,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

53/2562 29 มกราคม 2561

54
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 1 งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล  

    15,000
นางสาวจิราภรณ์  ชัยมงคล  

    15,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

54/2562 29 มกราคม 2561

55
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 1 งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
 นายสุเมธ  ฉิมไทย        

15,000
        นายสุเมธ  ฉิมไทย     

     15,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

55/2562 29 มกราคม 2561

56
จ้างเหมาบริการท างานตรวจ

สัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 
จ านวน 1 งวด

15,000 15,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นางสาวตุลยา มูฮ าหมันโน  

15,000
นางสาวตุลยา มูฮ าหมันโน  

15,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

56/2562 29 มกราคม 2561

56
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่

ส่ือสาร  ด้านรับส่ง-วิทยุ 1 
งวด

12,000 12,000 วิธีเฉพาะเจาะจง
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

12,000
นายวิฑูร  จันทร์เทศ     

12,000

เสนอราคาต่ าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

57/2562 29 มกราคม 2561


