
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา/

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,345.52            8,345.52     เฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ้ำกัด 8,345.52      บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ้ำกัด 37,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.1/2564 ลว  2 พ.ย.63

2 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,000.00            5,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา 5,000.00      หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา 5,000.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.2/2564 ลว  2 พ.ย.63

3 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 33,000.00          33,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ไทท่ัน โซลูช่ัน 33,000.00    หจก.ไทท่ัน โซลูช่ัน 33,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.3/2564 ลว  2 พ.ย.63

4 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 33,000.00          33,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านพัชรีซีร็อกแอนด์เซอร์วิส 33,000.00    ร้านพัชรีซีร็อกแอนด์เซอร์วิส 33,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.4/2564 ลว  2 พ.ย.63

5 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น  าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น  าและปัจจัยการผลิต 40,500.00          40,500.00   เฉพาะเจาะจง นายหวันอิสมาแอล  ปะดุกา 40,500.00    นายหวันอิสมาแอล  ปะดุกา 40,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.5/2564 ลว  2 พ.ย.63

6 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือ 40,500.00          40,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวซู่ใบ  เหมโคกน้อย 40,500.00    นางสาวซู่ใบ  เหมโคกน้อย 40,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.6/2564 ลว  2 พ.ย.63

7 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือ 40,500.00          40,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ยาวาหาบ 40,500.00    นางสาวอารียา  ยาวาหาบ 40,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.7/2564 ลว  2 พ.ย.63

8 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือ 40,500.00          40,500.00   เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  สารีเร๊ะ 40,500.00    นายอดุลย์  สารีเร๊ะ 40,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.8/2564 ลว  2 พ.ย.63

9 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น  า ณ ท่าเทียบเรือ 40,500.00          40,500.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณ์พร  อ่อนรักษ์ 40,500.00    นางสาวปวีณ์พร  อ่อนรักษ์ 40,500.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.9/2564 ลว  2 พ.ย.63

10 จ้ำงเหมำบริกำรด้ำนกำรส่ือสำร 36,000.00          36,000.00   เฉพาะเจาะจง นำงสำวขนิษฐำ  โกบปุเลำ 36,000.00    นำงสำวขนิษฐำ  โกบปุเลำ 36,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.10/2564 ลว  2 พ.ย.63

11 จ้ำงเหมำบริกำรด้ำนกำรส่ือสำร 36,000.00          36,000.00   เฉพาะเจาะจง นำยประเสริฐ  หมัดอำดัม 36,000.00    นำยประเสริฐ  หมัดอำดัม 36,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.11/2564 ลว  2 พ.ย.63

12 จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล (คนพิกำร) 36,000.00          36,000.00   เฉพาะเจาะจง นำยอำณัติ  สกุลำ 36,000.00    นำยอำณัติ  สกุลำ 36,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.12/2564 ลว  2 พ.ย.63

13 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำด และดูแลควำมเรียบร้อยส้ำนักงำน 27,000.00          27,000.00   เฉพาะเจาะจง นำงสำวมำเรียม  หมันนำเกลือ 27,000.00    นำงสำวมำเรียม  หมันนำเกลือ 27,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.13/2564 ลว  2 พ.ย.63

14 จ้ำงเหมำบริกำรท้ำควำมสะอำด และดูแลควำมเรียบร้อยส้ำนักงำน 27,000.00          27,000.00   เฉพาะเจาะจง นำยรอเชด  ปะดุลัง  27,000.00    นำยรอเชด  ปะดุลัง  27,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.14/2564 ลว  2 พ.ย.63

15 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000.00          70,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ้ำกัด 70,000.00    บริษัท สมบูรณ์เอ็นเนอร์จี จ้ำกัด 70,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.15/2564 ลว  2 พ.ย.63

16 ซ้ือน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 70,000.00          70,000.00   เฉพาะเจาะจง หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา 70,000.00    หจก.เกียรติเจริญชัยการโยธา 70,000.00      คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.16/2564 ลว  2 พ.ย.63

17 จ้ำงเหมำบริกำรจัดท้ำตรำยำง 2,840.00            2,840.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศชัย เซอร์วิส 2,840.00      ร้านเลิศชัย เซอร์วิส 2,840.00        จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.17/2564 ลว  2 พ.ย.63

18 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 1,800.00            1,800.00     เฉพาะเจาะจง ร้านนิวออดิโอ 1,800.00      ร้านนิวออดิโอ 1,800.00        จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.18/2564 ลว  2 พ.ย.63

19 จ้ำงท้ำสติกเกอร์ป้ำยช่ือหน่วยงำน 2,300.00            2,300.00     เฉพาะเจาะจง ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ นติ ง 2,300.00      ร้านโปรกราฟฟิกแอนด์พริ นติ ง 2,300.00        จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.19/2564 ลว  3 พ.ย.63

20 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 2,450.00            2,450.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส สาขาท่ี 1 2,450.00      หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส สาขาท่ี 1 2,450.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.20/2564 ลว  10 พ.ย.63

21 จ้ำงเหมำบริกำรซ่อมแซมยำนพำหนะและขนส่ง 2,640.00            2,640.00     เฉพาะเจาะจง หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส สาขาท่ี 1 2,640.00      หจก.สตูลป๊ัมเซอร์วิส สาขาท่ี 1 2,640.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.21/2564 ลว  25 พ.ย.63

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนพฤศจิกายน  2563

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

วันท่ี 30 พฤศจิกายน  2563

ล าดับ งานท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือ/จ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ


