
แบบ สขร. 1

วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จัดซ้ือชุดดอกไม้ประดิษฐ์
จ ำนวน 2 ชุด

1,100 บำท 1,100 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

             ร้ำนต้นสน                  
รำคำท่ีเสนอ 1,100 บำท

             ร้ำนต้นสน                
  รำคำท่ีตกลงจะซ้ือ 1,100 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ ซ.15/2564 ลงวันท่ี 14 
ธันวำคม 2563

2 จ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำ
ควำมสะอำดอำคำร
ส ำนักงำน ระยะเวลำจ้ำง
ต้ังแต่เดือนมกรำคม - 
มีนำคม 2564

27,000 บำท 27,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงนิศำชล  ศรีสุข รำคำท่ีเสนอ 
27,000 บำท

นำงนิศำชล  ศรีสุข รำคำท่ีตกลง
จ้ำง 27,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.7/2564 ลงวันท่ี 18 
ธันวำคม 2563

3 จ้ำงเหมำบริกำรเจ้ำหน้ำท่ี
งำนส่ือสำร ระยะเวลำจ้ำง
ต้ังแต่เดือนมกรำคม - 
มีนำคม 2564

36,000 บำท 36,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยนครินทร์  ซ้ิมเจริญ รำคำท่ีเสนอ
 36,000 บำท

นำยนครินทร์  ซ้ิมเจริญ รำคำท่ีตก
ลงจ้ำง 36,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.8/2564 ลงวันท่ี 18 
ธันวำคม 2563

4 จ้ำงเหมำบริกำรงำนตรวจ
สัตว์น้ ำ ณ ท่ำเทียบเรือ  
ระยะเวลำจ้ำงต้ังแต่เดือน
มกรำคม - มีนำคม 2564

45,000 บำท 45,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยณัฐพงศ์  ภิรมย์หิรัณย์ รำคำท่ี
เสนอ 45,000 บำท

นำยณัฐพงศ์  ภิรมย์หิรัณย์ รำคำท่ี
ตกลงจ้ำง 45,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.9/2564 ลงวันท่ี 18 
ธันวำคม 2563

5 จ้ำงเหมำบริกำรงำน
ตรวจสอบ เฝ้ำระวังป้องกัน
กำรลักลอบน ำเข้ำ ส่งออก
สัตว์น้ ำ ซำกสัตว์น้ ำ 
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ ำ และ
ปัจจัยกำรผลิต ระยะเวลำ
จ้ำงต้ังแต่เดือนมกรำคม - 
มีนำคม 2564

45,000 บำท 45,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยมูรซำลิน  หะยีอับดุลเลำะ รำคำท่ี
เสนอ 45,000 บำท

นำยมูรซำลิน  หะยีอับดุลเลำะ 
รำคำท่ีตกลงจ้ำง 45,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.10/2564 ลงวันท่ี 18 
ธันวำคม 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
ด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันท่ี 4 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



วงเงินท่ีจัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือจัดจ้าง และราคาท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้ำงเหมำเติมน้ ำยำแอร์
รถยนต์รำชกำร ทะเบียน 1
 กล 1306 กทม

650 บำท 650 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.วี. คำร์เซอร์วิส
 รำคำท่ีเสนอ 650 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.วี. คำร์
เซอร์วิส รำคำท่ีตกลงจ้ำง 650 

บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.12/2564 ลงวันท่ี 22 
ธันวำคม 2563

7 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน ประจ ำเดือน
มกรำคม 2564 รถยนต์
ทะเบียน 1 กล 1306 กทม

10,000 บำท 10,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีเสนอ 
10,000 บำท

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ 
10,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ ซ.16/2564 ลงวันท่ี 23 
ธันวำคม 2563

8 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน ประจ ำเดือน
มกรำคม 2564 รถยนต์
ทะเบียน 6 กง 2976 กทม

10,000 บำท 10,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีเสนอ 
10,000 บำท

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ 
10,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ ซ.8/2564 ลงวันท่ี 23 
ธันวำคม 2563

9 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน ประจ ำเดือน
มกรำคม 2564 รถยนต์
ทะเบียน ฮล 7207 กทม

10,000 บำท 10,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีเสนอ 
10,000 บำท

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ 
10,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ ซ.18/2564 ลงวันท่ี 23 
ธันวำคม 2563

10 จัดซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิง
และหล่อล่ืน ประจ ำเดือน
มกรำคม 2564 รถยนต์
ทะเบียน 2 กต 6331 กทม

10,000 บำท 10,000 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีเสนอ 
10,000 บำท

ดำวเทียมกำรค้ำ รำคำท่ีตกลงซ้ือ 
10,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังซ้ือ ซ.19/2564 ลงวันท่ี 23 
ธันวำคม 2563

11 จ้ำงเหมำบริกำรงำนเติม
น้ ำยำแอร์รถยนต์รำชกำร
ทะเบียน 1 กล 1306 กทม

650 บำท 650 บำท โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.วี. คำร์เซอร์วิส
 รำคำท่ีเสนอ 650 บำท

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.วี. คำร์
เซอร์วิส รำคำท่ีตกลงจ้ำง 650 

บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมำณ

ใบส่ังจ้ำง จ.6.2/2564 ลงวันท่ี 12 
ธันวำคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง


