
แบบ  สขร.1

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จะจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 2 รายการ

9,000 3,409.35 เฉพาะเจาะจง ดาวเทียมการคา 3,409.35 ดาวเทียมการคา 3,409.35 คุณสมบัติตรงตามกําหนด 26/2562 ลว.4 ม.ีค. 2562

2 จัดซื้อวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น

จํานวน 1 รายการ

9,000 2,005.50 เฉพาะเจาะจง ดาวเทียมการคา 2,005.50 ดาวเทียมการคา 2,005.50 คุณสมบัติตรงตามกําหนด 27/2562 ลว.4 ม.ีค. 2562

3 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง 

จํานวน 1 รายการ

17,900 17,900.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ว.ีคารเซอวิส 17,900.00 หจก.เอส.ว.ีคารเซอวิส 17,900.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

28/2562 ลว.13 ม.ีค. 2562

4 จางเหมาบริการซอมเครื่องปริ้นเตอร 

จํานวน 1 งาน

7,980 7,980.00 เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 7,980.00 รานนราอิงค 7,980.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

29/2562 ลว.14 ม.ีค. 2562

5 จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร   

ชุดเครื่องเสียงสําหรับโตะประชุม 

จํานวน 1 ชุด

37,800 37,800.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.ปลาพาณิชย 37,800.00 ราน ป.ปลาพาณิชย 37,800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

30/2562 ลว15 ม.ีค. 2562

6 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน             

เครื่องปรับอากาศ จํานวน 4 ชุด

84,000 84,000.00 เฉพาะเจาะจง ช.แกน การชาง 84,000.00 ช.แกน การชาง 84,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

31/2562 ลว.15 ม.ีค. 2562

7 จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน             

จํานวน 3 รายการ

81,300 81,300.00 เฉพาะเจาะจง ราน ป.ปลาพาณิชย 81,300.00 ราน ป.ปลาพาณิชย 81,300.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

32/2562 ลว.20 ม.ีค. 2562

8 จัดซื้อครุภัณฑอื่นๆ                    ชุด

กลองวงจรปด 8 กลอง        จํานวน 1

 ชุด

183,000 183,000.00 เฉพาะเจาะจง ช.แกน การชาง 183,000.00 ช.แกน การชาง 183,000.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

33/2562 ลว.21 ม.ีค. 2562

9 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร                  

จํานวน 5 รายการ

2,528 2,528.00 เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 2,528.00 รานนราอิงค 2,528.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

34/2562 ลว.21 ม.ีค. 2562

10 จางเหมาบริการงานซอมรถยนต

ราชการ หมายเลขทะเบียน             

6 กล 1306 จํานวน 1 งาน

800 800.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ว.ีคารเซอวิส 800.00 หจก.เอส.ว.ีคารเซอวิส 800.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

35/2562 ลว.21 ม.ีค. 2562

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธิวาส ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจัยการผลิต



แบบ  สขร.1

ลําดับที่

งานที่จัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่

จัดซื้อหรือ

จะจาง (บาท)

ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2562

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือ

จาง

ดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดนราธิวาส ศูนยบริหารจัดการดานตรวจสัตวน้ํา เขต 3 (สงขลา) กองควบคุมการคาสัตวน้ําและปจัยการผลิต

11 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร                 

จํานวน 5 รายการ

20,920 20,920.00 เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 20,920.00 รานนราอิงค 20,920.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

36/2562 ลว.22 ม.ีค. 2562

12 จางเหมาบริการงานซอมคอมพิวเตอร

จํานวน 1 งาน

6,950 6,950.00 เฉพาะเจาะจง รานนราอิงค 6,950.00 รานนราอิงค 6,950.00 เปนผูเสนอราคาต่ําสุด 

และคุณสมบัติตรงตาม

กําหนด

37/2562 ลว.26 ม.ีค. 2562

13 จางเหมาบริการ ขับรถยนต และ

ตรวจสอบ เฝาระวังปองกันการลักลอบ

นําเขา สงออกสัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและ

ปจจัยการผลิต จํานวน 1 งาน

72,000 72,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพงศธร แกวมณี 72,000.00 นายพงศธร แกวมณี 72,000.00 จางตอเนื่องกับผูใหบริการ

รายเดิม

38/2562 ลว.28 ม.ีค. 2562

14 จางเหมาบริการ งานตรวจสอบ เฝา

ระวังปองกันการลักลอบนําเขา สงออก

สัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

จํานวน 1 งาน

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ 90,000 นายมูรซาลิน หะยีอับดุลเลาะ 90,000 จางตอเนื่องกับผูใหบริการ

รายเดิม

39/2562 ลว.28 ม.ีค. 2562

15 จางเหมาบริการ งานตรวจสอบ เฝา

ระวังปองกันการลักลอบนําเขา สงออก

สัตวน้ํา ซากสัตวน้ําและปจจัยการผลิต

จํานวน 1 งาน

90,000 90,000 เฉพาะเจาะจง นายโสฬส บกสวาทชา 90,000 นายโสฬส บกสวาทชา 90,000 จางตอเนื่องกับผูใหบริการ

รายเดิม

40/2562 ลว.28 ม.ีค. 2562
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