
แบบ สขร.1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรือจดัจำ้ง
วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจำ้ง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจำ้ง

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ไดร้ับกำรคัดเลอืกและรำคำที่
ตกลงซ้ือหรือจำ้ง

เหตผุลที่คัดเลอืกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสญัญำ
หรือขอ้ตกลงในกำรซ้ือ

หรือจำ้ง

1
จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์

น ้า ณ ท่าเทียบเรือ
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

     นายอาลิฟ วงแหวน       
ราคาที่เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

     นายอาลิฟ วงแหวน         
ราคาที่ตกลงจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 19/๒๕๖3  
   วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

2
จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์

น ้า ณ ท่าเทียบเรือ
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

   นางสาวปวีณ์พร ออ่นรักษ ์ 
ราคาที่เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

   นางสาวปวีณ์พร ออ่นรักษ ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 20/๒๕๖3  
   วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

3 จ้างเหมาบริการส่ือสาร ๑2,๐๐๐ บาท ๑2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง
   ว่าที่ ร.ต.อสิมตั อะเร๊ะ      
ราคาที่เสนอ ๑2,๐๐๐ บาท

   ว่าที่ ร.ต.อสิมตั อะเร๊ะ     
ราคาที่ตกลงจ้าง ๑2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 21/๒๕๖3  
   วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

๔
จ้างเหมาบริการงานทั่วไป    

(คนพิการ)
๑2,๐๐๐ บาท ๑2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

         นายอาณัติ สกลุา           
 ราคาที่เสนอ ๑2,๐๐๐ บาท

   นายอาณัติ สกลุา          ราคา
ที่ตกลงจ้าง ๑2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 22/๒๕๖3  
   วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

๕
จ้างเหมาบริการท้างานด้าน

ธุรการและงานทั่วไป
 9,๐๐๐ บาท  9,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

        นายฟาติน ทองสีสัน         
ราคาที่เสนอ 9,๐๐๐ บาท

   นายฟาติน ทองสีสัน       ราคา
ที่ตกลงจ้าง 9,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 23/๒๕๖3  
   วันที่ 2 มกราคม ๒๕๖3

๖ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  2,๐๐๐ บาท  2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง
    บ.ไททั่น โซลู่ชัน่          ราคาที่

เสนอ 2,๐๐๐ บาท
          บ.ไททั่น โซลู่ชัน่            

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 24/๒๕๖3  
   วันที่ 3 มกราคม ๒๕๖3
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๗ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 6,380.60บาท 6,380.60บาท เฉพาะเจาะจง
  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่เสนอ 6,380.60 บาท

  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่ตกลงจ้าง 6,380.60 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 25/๒๕๖3  
   วันที่ 3 มกราคม ๒๕๖3

๘ ค่าจัดซื อวัสดุคอมพิวเตอร์  4,980 บาท  4,980 บาท เฉพาะเจาะจง
 หจก.สตูลเดอะเบสเซ็นเตอร์  

ราคาที่เสนอ 4,980 บาท
 หจก.สตูลเดอะเบสเซ็นเตอร์  
ราคาที่ตกลงจ้าง 4,980 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 26/๒๕๖3  
   วันที่ 3 มกราคม ๒๕๖3

๙ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 7,053.90บาท 7,053.90บาท เฉพาะเจาะจง
  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่เสนอ 7,053.90 บาท

  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่ตกลงจ้าง 7,053.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 27/๒๕๖3  
   วันที่ 7 มกราคม ๒๕๖3

๑๐
จ้างเหมาบริการจัดท้าวัสดุ

โฆษณาและเผยแพร่
4,150 บาท 4,150 บาท เฉพาะเจาะจง

           ร้านเอก๊ซิสต๋อง           
ราคาที่เสนอ 7,053.90 บาท

           ร้านเอก๊ซิสต๋อง           
ราคาที่ตกลงจ้าง 7,053.90 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 28/๒๕๖3  
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๖3

๑๑
จ้างเหมาบริการท้าปา้ย

ประชาสัมพันธ์
11,077 บาท 11,077 บาท เฉพาะเจาะจง

         ร้านโปรกราฟฟิก           
 ราคาที่เสนอ 11,077 บาท

         ร้านโปรกราฟฟิก           
 ราคาที่ตกลงจ้าง 11,077 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 29/๒๕๖3  
วันที่ 15 มกราคม ๒๕๖3

๑๒
จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์

น ้า ณ ท่าเทียบเรือ
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

     นายอาลิฟ วงแหวน       
ราคาที่เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

     นายอาลิฟ วงแหวน    ราคาที่
ตกลงจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 30/๒๕๖3  
 วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3

๑๓
จ้างเหมาบริการสุ่มตรวจสัตว์

น ้า ณ ท่าเทียบเรือ
๑๕,๐๐๐ บาท ๑๕,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

   นางสาวปวีณ์พร ออ่นรักษ ์ 
ราคาที่เสนอ ๑๕,๐๐๐ บาท

   นางสาวปวีณ์พร ออ่นรักษ ์ 
ราคาที่ตกลงจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 31/๒๕๖3  
 วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3

๑๔ จ้างเหมาบริการส่ือสาร ๑2,๐๐๐ บาท ๑2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง
   ว่าที่ ร.ต.อสิมตั อะเร๊ะ      
ราคาที่เสนอ ๑2,๐๐๐ บาท

   ว่าที่ ร.ต.อสิมตั อะเร๊ะ     
ราคาที่ตกลงจ้าง ๑2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 32/๒๕๖3  
 วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3



๑๕
จ้างเหมาบริการงานทั่วไป    

(คนพิการ)
๑2,๐๐๐ บาท ๑2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

         นายอาณัติ สกลุา           
 ราคาที่เสนอ ๑2,๐๐๐ บาท

   นายอาณัติ สกลุา          ราคา
ที่ตกลงจ้าง ๑2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 33/๒๕๖3  
 วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3

๑๖
จ้างเหมาบริการท้างานด้าน

ธุรการและงานทั่วไป
 9,๐๐๐ บาท  9,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง

       นายฟาติน ทองสีสัน         
ราคาที่เสนอ 9,๐๐๐ บาท

   นายฟาติน ทองสีสัน       ราคา
ที่ตกลงจ้าง 9,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 34/๒๕๖3  
 วันที่ 30 มกราคม ๒๕๖3

๑๗ เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร  2,๐๐๐ บาท  2,๐๐๐ บาท เฉพาะเจาะจง
    บ.ไททั่น โซลู่ชัน่          ราคาที่

เสนอ 2,๐๐๐ บาท
          บ.ไททั่น โซลู่ชัน่            

ราคาที่ตกลงจ้าง 2,๐๐๐ บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 35/๒๕๖3  
วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖3

๑๘
จ้างเหมาบริการเปล่ียนสาย

น ้ามันเพาเวอร์และถ่าย
น ้ามันเคร่ืองถยนต์ราชการ

2,845 บาท 2,845 บาท เฉพาะเจาะจง
         หจก.สตูลปัม๊เซอร์วิส       

 ราคาที่เสนอ 2,845 บาท
        หจก.สตูลปัม๊เซอร์วิส        
  ราคาที่ตกลงจ้าง 2,845 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 36/๒๕๖3  
วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖3

๑๙ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง 5,989.20บาท 5,989.20บาท เฉพาะเจาะจง
  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่เสนอ 5,989.20 บาท

  บ.สมบรูณ์เอน็เนอร์จี จ้ากดั
ราคาที่ตกลงจ้าง 5,989.20 บาท

เปน็ผู้เสนอราคาต้่าสุด
และไมเ่กนิวงเงิน

งบประมาณ

    ศจร.สตูล 37/๒๕๖3  
วันที่ 31 มกราคม ๒๕๖3


