
แบบ สขร.1

ล ำดับที่งำนที่จัดซ้ือหรือจัดจ้ำง  วงเงินที่จัดซ้ือหรือ
รำคำจัดจ้ำง(บำท)

 รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือ
จ้ำง

1 ค่าจ่างเหมา 1 งาน             2,413.39          2,413.39 เฉพาะเจาะจง บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด บ.พิธานพาณิชย์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 40/2562 ลว.10/06/62
2 วัสดุการเกษตร 1 รายการ           16,380.00        16,380.00 เฉพาะเจาะจง นายอับดุลเลาะห์ มะ นายอับดุลเลาะห์ มะ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 114/2562 ลว.6/06/62

3 วัสดุการเกษตร 1 รายการ           30,000.00        30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 115/2562 ลว.10/06/62

4 ค่าจ่างเหมา 1 งาน           44,076.94        44,076.94 เฉพาะเจาะจง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนราธิวาส คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 42/2562 ลว.18/06/62

5 วัสดุส านักงาน 1 รายการ             1,000.00          1,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งทรัพย์ ร้านรุ่งทรัพย์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 116/2562 ลว.11/06/62

6 วัสดุส านักงาน 2 รายการ                450.00             450.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปีนังเทรดด้ิง ร้านปีนังเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 117/2562 ลว.11/06/62

7 ค่าจ่างเหมา 1 งาน             5,157.40          5,157.40 เฉพาะเจาะจง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง บ.ปัตตานีเจริญเทรดด้ิง คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 41/2562 ลว.17/06/62

8 วัสดุการเกษตร 1 รายการ             9,680.00          9,680.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนียน บ.ไทยยูเนียน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 118/2562 ลว.17/06/62

9 วัสดุการเกษตร 3 รายการ           72,240.00        72,240.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนียน บ.ไทยยูเนียน คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 119/2562 ลว.17/06/62

10 วัสดุการเกษตร 1 รายการ           87,000.00        87,000.00 เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร บ.ต้นเกษตร คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 126/2562 ลว.25/06/62

11 วัสดุการเกษตร 1 รายการ             5,100.00          5,100.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมีนภัณฑ์ ร้านมีนภัณฑ์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 125/2562 ลว.25/06/62

12 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2 รายการ           67,600.00        67,600.00 เฉพาะเจาะจง บ.บีแอนบีออโตไทด์ จ ากัด บ.บีแอนบีออโตไทด์ จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 127/2562 ลว.26/06/62

13 ค่าจ่างเหมา 1 งาน             6,000.00          6,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนรากระจะรถยนต์ ร้านนรากระจะรถยนต์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 43/2562 ลว.26/06/62

14 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 1,926.00            1,926.00         เฉาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั้น จ ากัด บ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั้น จ ากัด คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 120/2562 ลว.21/6/62
15 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 8,988.00            8,988.00         เฉาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 121/2562 ลว.21/6/62
16 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7 รายการ 12,101.70          12,101.70       เฉาะเจาะจง หจก. เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ หจก. เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 123/2562 ลว.21/6/62
17 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 15 รายการ 12,938.00          12,938.00       เฉาะเจาะจง หจก. พี เอส ซายน์ เคมีคอล หจก. พี เอส ซายน์ เคมีคอล คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 122/2562 ลว. 21/6/62
18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  6 รายการ 8,475.00            8,475.00         เฉาะเจาะจง บ.เอส พี แพน ทาเทค บ.เอส พี แพน ทาเทค คุณสมบัติตรงตามข้อก าหนด 124/2562 ลว.21/6/61

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
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