
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการงานธุรการ 

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  110,000.-  บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  110,000.-  บาท   (หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการจัดทําเอกสารทางราชการ  กลุมความรวมมือกับตางประเทศ 

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  156,000.- บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  156,000.- บาท  (หนึ่งแสนหาหม่ืนหกพันบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการจัดทําเอกสารทางราชการ   กลุมอาเซียน 

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  172,000  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  172,000  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนสองพันบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการจัดทําเอกสารทางราชการ   

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  170,000.- บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  170,000.- บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการจัดทําเอกสารทางราชการ  กลุมวิเทศสัมพันธ 

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  165,000.- บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  165,000.- บาท  (หนึ่งแสนหกหม่ืนหาพันบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

1. ชื่อโครงการ  จ้างเหมาบริการขับรถยนต์  จ านวน  2  ราย 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ  กองประมงต่างประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้จัดสรร  220,000.-  บาท   (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เป็นเงิน  220,000.-  บาท   (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง 

- ก าหนดจากความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ของผู้รับจ้าง  และงบประมาณของ
หน่วยงาน 

5. เจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง 
- นางพรทิพย์  ผลทับทูล 
- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง  (ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

1. ชื่อโครงการ  จางเหมาบริการจัดทําเอกสารทางราชการ   

กลุมบริหารการทําการประมงและเศรษฐกิจนอกนานน้ํา 

หนวยงานเจาของโครงการ  กองประมงตางประเทศ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดจัดสรร  170,000.- บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  19  กันยายน  2557 

เปนเงิน  170,000.- บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

4. แหลงท่ีมาของราคากลาง 

- กําหนดจากความรูความสามารถ  ความชํานาญงาน  และประสบการณของผูรับจาง  และ

งบประมาณของหนวยงาน 

5. เจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง 

- นางพรทิพย  ผลทับทูล 

- นางสาวปุณิกา  ศรีชู 
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