
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาปฏบิติังานช่าง และงานบริการ 141,240.00 141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายนนัทวุฒิ สุขหวาน 1.นายนนัทวุฒิ สุขหวาน เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 5/2562

ทั่วไปที่ทา่เทยีบเรือประมงสงขลา / 138,000.00 บาท / 132,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 9/10/2561

2 จ้างเหมาบริการดูแลระบบการตรวจสอบ 154,080.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ศิรินภา ยอดมณี 1.น.ส.ศิรินภา ยอดมณี เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 4/2562

ยอ้นกลับที่ทา่เทยีบเรือประมงสงขลา / 156,000.00 บาท / 144,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 16/10/2561

3 จ้างเหมาซ่อมบ่ารุง และดูแลสุขอนามัย 128,400.00                  128,400.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายพริาวุธ สิริโรจนรั์ตน์ 1.นายพริาวุธ สิริโรจนรั์ตน์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 6/2562

ที่ทา่เทยีบเรือประมงสงขลา / 126,000.00 บาท / 118,800.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 9/10/2561

4 จ้างท่าความสะอาดบริเวณส่านกังาน 256,700.00                  256,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางปราณี  ใจเยน็ 1.นางปราณี  ใจเยน็ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 7/2562

ทา่เทยีบเรือประมงสงขลา / 237,600.00 บาท / 237,600.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 9/10/2561

5 จ้างเหมาท่าความสะอาดบริเวณทา่เทยีบ 141,240.00                  141,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายเริงรัตน ์เมฆชะอุม่ 1.นายเริงรัตน ์เมฆชะอุม่ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 15/2562

เรือประมงหวัหนิ / 144,000.00 บาท / 132,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 17/10/2561

6 จ้างเหมาตัดหญ้าดูแลสวนและตัดแต่ง 333,840.00                  333,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางวาสนา คงหนู 1.นางวาสนา คงหนู เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 16/2562

ต้นไม้บริเวณทา่เทยีบเรือประมงภเูกต็ / 336,000.00 บาท / 312,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 22/10/2561

7 จ้างเหมาจัดเกบ็ข้อมูลการท่าประมง 154,080.00                  154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.น.ส.น ่าเพชร ออ่นอดุมศิลป์ 1.น.ส.น ่าเพชร ออ่นอดุมศิลป์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 17/2562

ด้วยโปรแกรม E-MCPD Moblie App / 144,000.00 บาท / 144,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 22/10/2561

ที่ทา่เทยีบเรือประมงภเูกต็

8 จ้างท่าความสะอาดที่ทา่เทยีบเรือประมง 231,120.00                  216,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายรอฮัยดี ยะปา 1.นายรอฮัยดี ยะปา เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 18/2562

นราธิวาส / 216,000.00 บาท / 216,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 18/10/2561

9 จ้างท่างานด้านวิศวกรรมที่ส่านกังาน 231,120.00                  231,120.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายสมยศ  ทรงเจริญ 1.นายสมยศ  ทรงเจริญ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 23/2562

องค์การสะพานปลา / 216,000.00 บาท / 216,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 10/10/2561

10 จ้างท่างานถ่ายเอกสารที่ส่านกังาน 115,560.00                  115,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางสัมฤทธิ ์ ไชยมณี 1.นางสัมฤทธิ ์ ไชยมณี เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 22/2562

องค์การสะพานปลา / 114,000.00 บาท / 111,600.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 19/10/2561

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดอืน ตลุำคม

องค์กำรสะพำนปลำ

วนัที ่1 เดอืน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2561
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11 จ้างส่ารวจและตรวจสอบคุณภาพน ่าทิ ง 121,980.00                  114,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นางบานชืน่  สวัสดี 1.นางบานชืน่  สวัสดี เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 21/2562

หนว่ยงานองค์การสะพานปลา / 114,000.00 บาท / 114,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 17/10/2561

12 จ้างเหมาบริการที่ทา่เทยีบเรือประมง 254,232.00                  254,232.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายธวัชชัย  นาคอดุม 1.นายธวัชชัย  นาคอดุม เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 20/2562

หลังสวน / 264,000.00 บาท / 237,600.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 19/10/2561

13 จ้างเหมาบริการที่ทา่เทยีบเรือประมง 346,680.00                  346,680.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายฮานฟี ยโูซะ 1.นายฮานฟี ยโูซะ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 19/2562

นราธิวาส / 324,000.00 บาท / 324,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 19/10/2561

14 จ้างท่าความสะอาดที่ส่านกังานทา่เทยีบ 128,400.00                  120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.น.ส.ศยามล  ทองค่า 1.น.ส.ศยามล  ทองค่า เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 14/2562

เรือประมงปตัตานี / 120,000.00 บาท / 120,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 29/10/2561

15 จ้างเหมาดูแลระบบน ่าสะอาดและระบบ 141,240.00                  132,000.00                วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายสันทดั สันทองสังโยธิน 1.นายสันทดั สันทองสังโยธิน เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 13/2562

น ่าเสียบริเวณทา่เทยีบเรือประมงปตัตานี / 132,000.00 บาท / 132,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 29/10/2561

16 จ้างท่าความสะอาดบริเวณทา่เทยีบเรือ 180,000.00                  180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายภาณุมาศ หลีสุวรรณ 1.นายภาณุมาศ หลีสุวรรณ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 8/2562

ประมงสตูล / 180,000.00 บาท / 180,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 12/10/2561

17 จ้างเหมาบริการบริเวณทา่เทยีบเรือ 407,670.00                  407,670.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.นายวีระพล ลัดดาวงศ์ 1.นายวีระพล ลัดดาวงศ์ เปน็ผู้มีคุณสมบติัดีที่สุดและ 3/2562

ประมงสงขลา / 378,000.00 บาท / 378,000.00 บาท เสนอราคาต่่าสุด 10/10/2561


