
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา/

ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

1 จ้างเหมาบริการเปล่ียนถ่าบน ้ามันเคร่ืองรถยนต์ราชการ 6กธ 3019 กทม 4,835.94             4,835.94       เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ สตูล 4,835.94      บ.พิธานพาณิชย์ สตูล 4,835.94        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.95/2564 ลว 6 ส.ค 64

2 จ้างเหมาบริการซ่อมแอร์รถยนต์ราชการ ฮล 7215 กทม 4,800.00             4,800.00       เฉพาะเจาะจง นายรายา ยาอิน 4,800.00      นายรายา ยาอิน 4,800.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.96/2564 ลว 6 ส.ค 64

3 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเบาะรถยนต์ราชการ ฮล 7215 กทม. 23,900.00           23,900.00     เฉพาะเจาะจง ร้าน ก ไก่ การเบาะ 23,900.00     ร้าน ก ไก่ การเบาะ 23,900.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.97/2564 ลว 10 ส.ค 64

4 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูส านักงาน 3,200.00             3,200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านนันออโต้แอร์ 3,200.00      ร้านนันออโต้แอร์ 3,200.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.98/2564 ลว 11 ส.ค 64

5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 4,800.00             4,800.00       เฉพาะเจาะจง นายจรัล ดาหมาด 4,800.00      นายจรัล ดาหมาด 4,800.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.99/2564 ลว 16 ส.ค 64

6 จ้างเหมาจัดท าป้ายช่ือส านักงาน 26,995.00           26,995.00     เฉพาะเจาะจง ร้านอักษรทอง 2 26,995.00     ร้านอักษรทอง 2 26,995.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.100/2564 ลว 17 ส.ค. 64

7 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ราชการ ฮล 7215 กทม 10,980.00           10,980.00     เฉพาะเจาะจง อู่สยามเซอร์วิส 10,980.00     อู่สยามเซอร์วิส 10,980.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.101/2564 ลว 17 ส.ค. 64

8 จ้างเหมาบริการซ่อแซมรถยนต์ราชการ 1 กล 1304 กทม 10,780.00           10,780.00     เฉพาะเจาะจง อู่สยามเซอร์วิส 10,780.00     อู่สยามเซอร์วิส 10,780.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.102/2564 ลว 17 ส.ค.64

9 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,956.00             4,956.00       เฉพาะเจาะจง ร้านละงูยูโฮมเซนเตอร์ 4,956.00      ร้านละงูยูโฮมเซนเตอร์ 4,956.00        จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.103/2564 ลว 17 ส.ค.64

10 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9,860.00             9,860.00       เฉพาะเจาะจง ร้านชามาน 9,860.00      ร้านชามาน 9,860.00        จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.104/2564 ลว 17 ส.ค.64

11 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 500.00               500.00         เฉพาะเจาะจง บ.นายน์คอม จ ากัด 500.00         บ.นายน์คอม จ ากัด 500.00           จัดส่งของตามความต้องการและรวดเร็ว  ศบป.106/2564 ลว 19 ส.ค.64

12 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 13,000.00           13,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวอารียา  ยาวาหาบ 13,000.00     นางสาวอารียา  ยาวาหาบ 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.107/2564 ลว 30 ส.ค.64

13 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 13,000.00           13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายอดุลย์  สารีเร๊ะ 13,000.00     นายอดุลย์  สารีเร๊ะ 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.108/2564 ลว 30 ส.ค.64

14 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 13,000.00           13,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวขนิษฐา  โกบปุเลา 13,000.00     นางสาวขนิษฐา  โกบปุเลา 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.109/2564 ลว 30 ส.ค.64

15 จ้างเหมาบริการตรวจสอบสัตว์น้ า ณ ท่าเทียบเรือ 13,000.00           13,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวซู่ใบ  เหมโคกน้อย 13,000.00     นางสาวซู่ใบ  เหมโคกน้อย 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.110/2564 ลว 30 ส.ค.64

16 จ้างเหมาบริการด้านการส่ือสาร 11,800.00           11,800.00     เฉพาะเจาะจง นายประเสริฐ  หมัดอาดัม 11,800.00     นายประเสริฐ  หมัดอาดัม 11,800.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.111/2564 ลว 30 ส.ค.64

17 จ้างเหมาบริการด้านการส่ือสาร 11,800.00           11,800.00     เฉพาะเจาะจง นายพงศ์นภา  วงศ์ตั ง 11,800.00     นายพงศ์นภา  วงศ์ตั ง 11,800.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.112/2564 ลว 30 ส.ค.64

18 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยส้านักงาน 9,000.00             9,000.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวมาเรียม  หมันนาเกลือ 9,000.00      นางสาวมาเรียม  หมันนาเกลือ 9,000.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.113/2564 ลว 30 ส.ค.64

19 จ้างเหมาบริการท้าความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยส้านักงาน 9,000.00             9,000.00       เฉพาะเจาะจง นายรอเชด  ปะดุลัง  9,000.00      นายรอเชด  ปะดุลัง  9,000.00        คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.114/2564 ลว 30 ส.ค.64

20 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล (คนพิการ) 11,800.00           11,800.00     เฉพาะเจาะจง นายอาณัติ  สกุลา 11,800.00     นายอาณัติ  สกุลา 11,800.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.115/2564 ลว 30 ส.ค.64

21 จ้างเหมาบริการงานตรวจสอบการน าเข้าส่งออกสินค้าสัตว์น้ าหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าและปัจจัยการผลิต 13,000.00           13,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวนัสดรี ไตรสกุล 13,000.00     นางสาวนัสดรี ไตรสกุล 13,000.00       คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด  ศบป.116/2564 ลว 30 ส.ค.64

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซ้ือ/จ้าง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2564

ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 9 (สตูล)

วันท่ี  31 สิงหาคม  2564
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