
ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

1

ส ำนักงำนวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อม

2 เคร่ือง PLOTTER พิมพ์แบบ

เครืองDesign jet Multifunction Plotter

3 ระบบสารเทศสนับสนุนสมรรถนะในการท างาน ระบบการท างานของพนักงานแต่ละ

Competency/KM หน่วยงานให้มีความรู้ความสามารถ

4 ระบบสารสนเทศสนับสนุนการประเมินผล ระบบการท างานของ สบค.

ประสิทธิภาพการท างานรายบุคคล (KPI)

5 ซ้ือถังขยะคอนเทนเนอร์ ใช้งานทีส่ป.สป,

6 เคร่ืองสูบน้ า 2 ชุด ใช้งานทีส่ป.สค.

แบบยืนขนาดขนาดไม่ต่ ากว่า 10 แรงม้า

ท่อสแตนเลส ขนาด 10 นิว้ ยาว 5 เมตร

25,000 บาท/ถัง

(4 ถังเป็นเงิน 100,000  บาท)

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้สป.สป.ด าเนินการ

(2 ชุดเป็นเงิน 190,000  บาท)

(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 151,000      บาท

เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้ สพด. และสทส. 

เฉพาะเจาะจง

ด าเนินการ

ด าเนินการ

ซ้ิอโปรแกรมช่วยงานตรวจสอบภายใน ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 เห็นชอบให้สพด.ด าเนินการ

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

และสิ่งแวดล้อม 

ใช้ในท างานของส านักงานวิศวกรรม ก าหนดในงบลงทุนปี 2561

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

หมวดครุภัณฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

งบประมำณลงทุน

รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเปน็

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ) 

รำยกำร หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

ภายในเดือนมิถุนายน 2561

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจงใช้ในท างานของฝ่ายตรวจสอบภายใน 209,000      บาท

ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรปรำกำร

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)ราคามาตรฐานไอซีที 200,000      บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2561

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561

เห็นชอบให้สป.สค.ด าเนินการก าหนดในงบลงทุนปี 2561

ภายในเดือนมิถุนายน 2561

(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ 95,000 บาท/ชุด

ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรสำคร

เห็นชอบให้ สพด. และสทส. 

เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้สพด.ด าเนินการ

(2)ราคามาตรฐานไอซีที 500,000      บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2561 e-bidding



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเปน็

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ) 

รำยกำร หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

7 เคร่ืองสูบน้ าแบบยืน ส ารองใช้งานกรณเีคร่ืองเดิมช ารุด

ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า

ไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวส์ท ขนาดท่อ 2.5x2.5 นิว้ 

พร้อมอุปกรณ์

8 เคร่ืองปัม๊น้ าบาดาล จ านวน 1 ชุด ส ารองใช้บริเวณบ่อบาดาวทีเ่จาะใหม่

เคร่ืองปัม๊น้ าบาดาลพร้อมมอเตอร์ ขนาด 3 นิว้

คูณ 3 นิว้ ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ า 3นิว้

9 เคร่ืองสูบน้ าพร้อมอุปกรณ ์จ านวน 1 ชุด ส ารองเคร่ืองเดิมทีใ่ช้ส าหรับล้างท า

เคร่ืองปัม๊สูบน้ าแบบยืนขนาด 3 นิว้ คูณ 3นิว้ ความสะอาดภายในบริเวณ ทร.ปัตตานี

พร้อมอุปกรณแ์ละชุดควบคุมขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์

ไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า

10 มอเตอร์พร้อมปัม๊หอยโขง่ จ านวน 2 ชุด ใช้ส ารองเคร่ืองเดิมทีใ่ช้ดันน  าส่งหอสูง

ปัม้หอยโขง่ประกอบด้วยมอเตอร์ ขนาด 3 นิว้ ทีบ่่อบาดาลเก่า 1ชุดและใช้ส่งน  าจาก

คูณ 3 นิว้ ไม่น้อยกว่า 15 แรงม้า บ่อเก็บน  าบริษทัซีแพ็คเก่าส่งน  าไปบ่อเก็บ

น  าบ่อบาดาลเก่า จ านวน 1 ชุด

11 ก่อสร้างบ้านพัก 3 คูหา 2 ช้ัน

พร้อมท่อระบายน้ ารอบอาคารบ้านพัก (พร้อมถัง           

ปฏิกูล)  และถมดินสูง 70 ซม.

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 230,000      บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้ทร.ปัตตานีด าเนินการ

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 1,860,000      บาท

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงปตัตำนี

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 165,000      บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง

หมวดส่ิงก่อสร้ำง

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้ทร.สงขลาด าเนินการ

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 200,000      บาท ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้ทร.ปัตตานีด าเนินการ

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2

ตามแผนของสวส.

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

น าเสนอส่งอสป.

เห็นชอบให้ทร.สงขลา

เห็นชอบให้ทร.ปัตตานีด าเนินการ

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสงขลำ 2

 e-biddingทดแทนของเดิมทีช่ ารุดทรุดโทรม

170,000      บาทก าหนดในงบลงทุนปี 2561 (1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเปน็

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ) 

รำยกำร หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

12 ก่อสร้างบ้านพัก 3 คูหา 2 ช้ัน

พร้อมท่อระบายน้ ารอบอาคารบ้านพัก (พร้อมถัง           

ปฏิกูล)  และถมดินสูง 

หมายเหต:ุ ตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (1)  ในวงเงินทีไ่ม่เกิน 500,000 บาท และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินเกิน500,000 บ,

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

น าเสนอส่งอสป.

ในส่วนทีจั่ดซ้ือจัดจ้างทีมี่มูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป ต้องลงระบบ e-GP ตามกรมบัญชีกลาง สพด.ลงระบบe-GP

ก าหนดในงบลงทุนปี 2561 เห็นชอบให้ทร.สตูล1,860,000      บาท ตามแผนของสวส.  e-bidding

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงสตูล



(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

1 ระบบปฏิบัติการ Window 25 ชุด ๆ ละ

3,800 บาท

2

(Mocrosoft Office) 25ขดุ

3 ตู้แช่แขง็ จ านวน 10 ตู้ ๆ ละ 14,500.00 บาท

ค่าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน

4 ค่าซ่อมแซมพ้ืนทีโ่รงคลุมปลาทู

5

1.1 ค่าท่าสีพร้อมขดัสนิมโครงเหล์กคลุมใหญล่๊อค

ที ่1-32 จ านวน 32 ล็อค

1.2 ค่าซ่อมแซมรางระบายน้ าหลังคาโรงคลุมใหญ่

ล็อคที ่1-32 จ านวน 32 ล็อค

รวม 1.1+1.2 เป็นเงินตารางเมตรละ 1,000 บ.

เป็นเงิน 400,000  บาท

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้สพด.ด าเนินการ

ทัง้หมด จ านวน ๓๒ ล็อค 

ค่าซ่อมแซมถนนพ้ืนคอนกรีตหน้าโรงคลุมใหญ่

ก าหนดในงบท าการปี 2561 14,500/ชุด

เห็นชอบให้สป.กท. ด าเนินการก าหนดในงบท าการปี 2561 300,000      บาท

งบประมาณท าการ

ท่าเทียบเรือประมงปตัตานี

ส านักงานซือ้-ขายสินค้าสัตว์น้ าและ

ผลิตภัณฑ์ประมง

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้สซข.ด าเนินการ

หมวดใช้สอย

ก าหนดในงบท าการปี 2561 3,800/ชุด

    25ชุด เป็น 95,000  บาท

    10ตู้ เป็น 145,000  บาท

(3)ราคาซือ้หลังสุดภายใน2ปี

    25ชุด เป็น 275,000  บาท

เห็นชอบให้ปัตตานีด าเนินการ

ภายในเดือนสิงหาคม 2561

แผนการจัดซือ้จัดจ้างขององค์การสะพานปลา  ประจ าปงีบประมาณ  2561 (งบประมาณขององค์การสะพานปลา)  วงเงินเกิน 100,000 บาท

(2)ราคามาตรฐานไอซีที ตามงบประมาณ

400,000      บาท

ล าดับ รายการ หมายเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้หรือจ้าง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้าง จะซือ้หรืองานท่ีจะจ้าง

รายละเอียดของพสัดุท่ี ก าหนดเวลาแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

งบประมาณท าการ
หมวดวัสดุ(ท/สตัดบญัชีเปน็ค่าใช้จ่าย)

ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เฉพาะเจาะจง เห็นชอบให้สพด.ด าเนินการ

ส่วนกลาง

ค่าใช้จ่ายส ารหับชุดโปรแกรมจัดการส านักงาน ก าหนดในงบท าการปี 2561 11,000/ชุด

ก าหนดในงบท าการปี 2561

ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ

เฉพาะเจาะจงภายในเดือนสิงหาคม 2561

เฉพาะเจาะจง



(1)ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

(3)ราคาซือ้หลังสุดภายใน2ปี

(2)ราคามาตรฐานไอซีที ตามงบประมาณ
ล าดับ รายการ หมายเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้หรือจ้าง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้าง จะซือ้หรืองานท่ีจะจ้าง

รายละเอียดของพสัดุท่ี ก าหนดเวลาแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้าง

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ค่าซ่อมแซมส่ิงปลูกสร้าง

ส านักงานสะพานปลากรุงเทพ

6 ค่าทาสีภายนอกตัวอาคารอสป.และสป.กท.

หมายเหต:ุ ตามพรบ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2560 ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 56 (1)  ในวงเงินทีไ่ม่เกิน500,000 บาทและ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     ในวงเงินเกิน500,000 บ,

 e-bidding เห็นชอบให้สป.กท.

หมวดใช้สอย

ก าหนดในงบท าการปี 2561 1,000,000      บาท

ในส่วนทีจั่ดซ้ือจัดจ้างทีมี่มูลค่า 100,000 บาท ขึ้นไป

ตามแผนของสวส.

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะ

น าเสนอส่งอสป.

ต้องลงระบบe-GP ตามกวพ.ก าหนด สพด.ลงระบบe-GP 



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

1

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 2 ชุด

(ศูนยe์-MCPD)

3 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง

ระบบดิจิตอล ชนิดขำว-ด ำ

4 เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง เพ่ือทดแทนของเดิม

ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24000 BTU 

5 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง

ระบบดิจิตอล ชนิดขำว-ด ำ

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

          ด ำเนินกำร

เห็นชอบให้ทร.ชุมพรและหลังสวนก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 26,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560

เฉพำะเจำะจง เห็นชอบให้สป.สป.ด ำเนินกำร

เฉพำะเจำะจง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1 เคร่ือง ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 เห็นชอบให้สพด.ด ำเนินกำร

ฝ่ายปฏิบตัิการ 1

ส านักงานสะพานปลาสมุทรปราการ

ใช้ในท ำงำนของ ศูนย์ e-MCPD

ภำยในเดือนธันวำคม 2560

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

เห็นชอบให้สพด.ด ำเนินกำร

(1)รำคำมำตรฐำนไอซีที

หมวดครุภัณฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

งบประมาณลงทุน

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ) วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท

รายการ หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำง

ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจงใช้ในท ำงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 25,000      บำท

เฉพำะเจำะจง

ฝ่ายปฏิบตัิการ 2

ส านักงานทร.ชุมพรและหลังสวน

เฉพำะเจำะจงใช้ในงำนของทร.ชุมพรและหลังสวน

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 30,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง

ส านักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 47,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560

เห็นชอบให้สป.สค.ด ำเนินกำร

เห็นชอบให้สป.สค.ด ำเนินกำร

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 47,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 29,000      บำท



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

เหตุผลและควำมจ ำเปน็ รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ) วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บำท

รายการ หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำง

7 มอเตอร์พร้อมปัม๊หอยโขง่ จ ำนวน 1 ชุด

ปัม๊หอยโขง่ประกอบด้วยมอเตอร์ขนำด 3 นิว้คุณ3นิว้ บริษทัซีแพ็คเก่ำ

ไม่น้อยกว่ำ 7.5 แรงม้ำ

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

หมำยเหต:ุ ตำมพรบ.กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พศ.๒๕๖๐ ใช้วิธีเฉพำะเจำะจง

มำตรำ ๕๖(๒)  ตำมทีก่ ำหนดในกฏกระทรวง  วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐บ. (หนึง่แสนบำทถ้วน)

ใช้ส ำหรับดันน  ำขน้บ่อเก็บบริเวณ ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 70,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561

เห็นชอบให้ทร.ปัตตำนีด ำเนินกำร

ส านักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 26,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง เห็นชอบให้ทร.ระนองด ำเนินกำรใช้ในงำนของทร.ระนอง

ส านักงานท่าเทียบเรือประมงปตัตานี



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

1

ส ำนักงำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโต๊ะ จ ำนวน 2 ชุด

(ศูนยe์-MCPD)

3 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง

ระบบดิจิตอล ชนิดขำว-ด ำ

4 เคร่ืองปรับอำกำศ 1 เคร่ือง เพ่ือทดแทนของเดิม

ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 24000 BTU 

5 เคร่ืองถ่ำยเอกสำร 1 เคร่ือง

ระบบดิจิตอล ชนิดขำว-ด ำ

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

          ด ำเนินกำร

เห็นชอบให้สป.สค.ด ำเนินกำร

เห็นชอบให้สป.สค.ด ำเนินกำร

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 47,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์ 29,000      บำท

ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรสำคร

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 47,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560

ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 2

ส ำนักงำนทร.ชุมพรและหลังสวน

เฉพำะเจำะจงใช้ในงำนของทร.ชุมพรและหลังสวน

ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 30,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง

ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจงใช้ในท ำงำนของฝ่ำยตรวจสอบภำยใน 25,000      บำท

เฉพำะเจำะจง

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ)    วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000.00 บำท

รำยกำร หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเปน็ รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

หมวดครุภัณฑ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

งบประมำณลงทุน

ฝ่ำยตรวจสอบภำยใน

เห็นชอบให้สพด.ด ำเนินกำร

ภำยในเดือนธันวำคม 2560

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค๊ 1 เคร่ือง ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 เห็นชอบให้สพด.ด ำเนินกำร

ฝ่ำยปฏิบตัิกำร 1

ส ำนักงำนสะพำนปลำสมุทรปรำกำร

ใช้ในท ำงำนของ ศูนย์ e-MCPD

(1)รำคำมำตรฐำนไอซีที

เฉพำะเจำะจง เห็นชอบให้สป.สป.ด ำเนินกำร

เฉพำะเจำะจง

เห็นชอบให้ทร.ชุมพรและหลังสวนก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 (2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 26,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560



ล ำ (1)รำคำมำตรฐำนครุภัณฑ์

ดับ

แผนกำรจัดซือ้จัดจ้ำงขององค์กำรสะพำนปลำ  ประจ ำปงีบประมำณ  2561 (งบประมำณขององค์กำรสะพำนปลำ)    วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000.00 บำท

รำยกำร หมำยเหตุ

วิธีท่ีจะซือ้/จ้ำง

ท่ีต้องซือ้หรือจ้ำง จะซือ้หรืองำนท่ีจะจ้ำง

ก ำหนดเวลำแล้วเสร็จวงเงินท่ีจะซือ้หรือจ้ำงเหตุผลและควำมจ ำเปน็ รำยละเอียดของพสัดุท่ี

(3)รำคำซือ้หลังสุดภำยใน2ปี

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที ตำมงบประมำณ

(รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)

7 มอเตอร์พร้อมปัม๊หอยโขง่ จ ำนวน 1 ชุด

ปัม๊หอยโขง่ประกอบด้วยมอเตอร์ขนำด 3 นิว้คุณ3นิว้ บริษทัซีแพ็คเก่ำ

ไม่น้อยกว่ำ 7.5 แรงม้ำ

8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ชุด

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงปตัตำนี

ส ำนักงำนท่ำเทียบเรือประมงระนอง

(2)รำคำมำตรฐำนไอซีที 26,000      บำท/ชุด ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง เห็นชอบให้ทร.ระนองด ำเนินกำรใช้ในงำนของทร.ระนอง ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561

เห็นชอบให้ทร.ปัตตำนีด ำเนินกำรใช้ส ำหรับดันน  ำขน้บ่อเก็บบริเวณ ก ำหนดในงบลงทุนปี 2561 70,000      บำท ภำยในเดือนธันวำคม 2560 เฉพำะเจำะจง
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