
แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินที่จัดซ้ือหรือ
ราคาจัดจ้าง(บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 4,200.00         4,200.00       เฉาะเจาะจง ห้องปฏิบัติการกลาง ห้องปฏิบัติการกลาง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 26/2562 ลว.4/3/62

2 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,320.00         2,320.00       เฉาะเจาะจง นางสาวนิฟาตีฮะห์ ดอเลาะ นางสาวนิฟาตีฮะห์ ดอเลาะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 63/2562 ลว.6/3/62

3 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,461.00         2,461.00       เฉาะเจาะจง บ.แบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ บ.แบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 64/2562 ลว.6/3/62

4 วัสดุการเกษตร 3 รายการ 2,920.00         2,920.00       เฉาะเจาะจง ร้านนราการเกษตร ร้านนราการเกษตร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 65/2562 ลว.6/3/62

5 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 12,150.00       12,150.00     เฉาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  มะ นายอับดุลเลาะ  มะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 66/2562 ลว.7/3/62

6 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 30,000.00       30,000.00     เฉาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 67/2562 ลว.7/3/62

7 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 3,380.00         3,380.00       เฉาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค หจก.ทักษิณอินโฟเทค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 68/2562 ลว.8/3/62

8 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 3 รายการ 15,532.50       15,532.50     เฉาะเจาะจง บ.ภัทรธรบริการ บ.ภัทรธรบริการ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 69/2562 ลว.11/3/62

9 วัสดุส านักงาน 8 รายการ 1,340.00         134.00          เฉาะเจาะจง บ.รุ่งทรัพย์เปเปอร์ บ.รุ่งทรัพย์เปเปอร์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 70/2562 ลว.12/3/62

10 วัสดุการเกษตร 4 รายการ 21,335.00       21,335.00     เฉาะเจาะจง ร้านลาภาพงษ์ ร้านลาภาพงษ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 71/2562 ลว.12/3/62

11 วัสดุการเกษตร 1  รายการ 15,500.00       15,500.00     เฉาะเจาะจง หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 72/2562 ลว.13/3/62

12 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 3,440.00         3,440.00       เฉาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟ้า หจก.กิตติสินการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 73/2562 ลว.14/3/62

13 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 2,190.00         2,190.00       เฉาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค หจก.ทักษิณอินโฟเทค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 27/2562 ลว.24/3/62

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ 1,432.00         1,432.00       เฉาะเจาะจง หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี หจก.เพื่อนเกษตรปัตตานี คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 74/2562 ลว.15/3/62

15 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 6,955.00         6,955.00       เฉาะเจาะจง ร้านนครศรีการช่าง ร้านนครศรีการช่าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 28/2562 ลว.15/3/62

16 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 19,910.00       19,910.00     เฉาะเจาะจง ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง ร้าน ส.วัสดุก่อสร้าง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 75/2562 ลว.19/3/62

17 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 16,000.00       16,000.00     เฉาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 76/2562 ลว.19/3/62

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซท้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเล้ียงสัตว์น้ายฝ่ังนราธิวาส

วันที่ 4 มีนาคม  พ.ศ. 2562



18 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 500.00            500.00          เฉาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค หจก.ทักษิณอินโฟเทค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 29/2562 ลว.22/3/62

19 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,400.00         3,400.00       เฉาะเจาะจง ร้านนราการเกษตร ร้านนราการเกษตร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 77/2562 ลว.25/3/62

20 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,000.00         3,000.00       เฉาะเจาะจง ร้านแดงพานิช ร้านแดงพานิช คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 80/2562 ลว.26/3/62

21 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 12,150.00       12,150.00     เฉาะเจาะจง นายอับดุลเลาะ  มะ นายอับดุลเลาะ  มะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 81/2562 ลว.26/3/62

22 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 6,075.46         675.46          เฉาะเจาะจง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง จ ากัด บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 30/2562 ลว.27/3/62

23 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 10,430.00       10,430.00     เฉาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟ้า หจก.กิตติสินการไฟฟ้า คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 82/2562 ลว.28/3/62

24 ค่าจ้างเหมา 1 งาน 14,231.00       14,231.00     เฉาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค บ.ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 31/2562 ลว.28/3/62


