
แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจะจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำบริกำรงำนซ่อมโทรทัศน์     
จอแบน จ ำนวน 1 รำยกำร

4,900 4,900.00 เฉพำะเจำะจง ช.แก่น กำรช่ำง 4,900.00 ช.แก่น กำรช่ำง 4,900.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ
คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด

38/2563 ลว. 20 พ.ค. 2563

 
2 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน

จ ำนวน 2 รำยกำร
9,000 3,025.20 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 3,025.20 ดำวเทียมกำรค้ำ 3,025.20 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 43/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
จ ำนวน 1 รำยกำร

9,000 983.25 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 983.25 ดำวเทียมกำรค้ำ 983.25 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 44/2563 ลว. 8 มิ.ย. 2563

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
จ ำนวน 1 รำยกำร

9,000 1,200.45 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 1,200.45 ดำวเทียมกำรค้ำ 1,200.45 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 45/2563 ลว. 30 มิ.ย. 2563

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
จ ำนวน 1 รำยกำร

9,000 1,384.70 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 1,384.70 ดำวเทียมกำรค้ำ 1,384.70 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 46/2563 ลว. 30 มิ.ย. 2563

6 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่     
จ ำนวน 1 รำยกำร

558 558.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 558.00 ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 558.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ
คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด

47/2563 ลว. 10 ก.ค. 2563

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
จ ำนวน 1 รำยกำร

9,000 1,553.80 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 1,553.80 ดำวเทียมกำรค้ำ 1,553.80 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 48/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน
จ ำนวน 3 รำยกำร

9,000 4,184.80 เฉพำะเจำะจง ดำวเทียมกำรค้ำ 4,184.80 ดำวเทียมกำรค้ำ 4,184.80 คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด 49/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563

9 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่     
จ ำนวน 1 รำยกำร

558 558.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 558.00 ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 558.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ
คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด

50/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563

10 จ้ำงเหมำบริกำรงำนซ่อมคอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 1 รำยกำร

3,450 3,450.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 3,450.00 ร้ำนนรำอิงค์ 3,450.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ
คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด

51/2563 ลว. 4 ส.ค. 2563

 
11 จัดซ้ือวัสดุโฆษณำและเผยแพร่     

จ ำนวน 1 รำยกำร
912 912.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 912.00 ร้ำนบำยพำสปร้ินต้ิง 912.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ

คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด
52/2563 ลว.10 ส.ค. 2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดนรำธิวำส ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ เขต 3 (สงขลำ) กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจัยกำรผลิต

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง



แบบ  สขร.1

ล ำดับท่ี
งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง

วงเงินท่ีจัดซ้ือ
หรือจะจ้ำง 

(บำท)
รำคำกลำง (บำท) วิธีซ้ือหรือจ้ำง เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2563
ด่ำนตรวจสัตว์น้ ำจังหวัดนรำธิวำส ศูนย์บริหำรจัดกำรด่ำนตรวจสัตว์น้ ำ เขต 3 (สงขลำ) กองควบคุมกำรค้ำสัตว์น้ ำและปัจัยกำรผลิต

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือ

จ้ำง

12 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ ำนวน        
 4 รำยกำร

13,920 13,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนนรำอิงค์ 13,920.00 ร้ำนนรำอิงค์ 13,920.00 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ
คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด

53/2563 ลว. 18 ส.ค. 2563

 
13 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน           

14 รำยกำร
5,506 5,506 เฉพำะเจำะจง บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ำกัด 5,506 บริษัท ปีนังเทรดด้ิง จ ำกัด 5,506 เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และ

คุณสมบัติตรงตำมก ำหนด
54/2562 ลว.18 ส.ค. 2563

 


