
แบบ สขร. 1

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

1 จัดซ้ือวัสดุงานก่อสร้าง 1,544 บาท 1,544 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

         ร้านตากใบทวีทรัพย์             
ราคาท่ีเสนอ 1,544 บาท

         ร้านตากใบทวีทรัพย์     ราคา
ท่ีตกลงจะซ้ือ 1,544 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

        ใบส่ังซ้ือ ซ.19.1/2564        
ลงวันท่ี 13 มกราคม 2564

2 จัดซ้ือตลับหมึกเคร่ืองปร๊ิน 32,270 บาท 32,270 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            ร้าน นราอิงค์              
ราคาท่ีเสนอ 32,270 บาท

           ร้าน นราอิงค์          ราคา
ท่ีตกลงซ้ือ 32,270 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

         ใบส่ังซ้ือ ซ.20/2564          
ลงวันท่ี 20 มกราคม 2564

3 จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้า 850 บาท 850 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

         ร้านตากใบทวีทรัพย์             
ราคาท่ีเสนอ 850 บาท

         ร้านตากใบทวีทรัพย์     ราคา
ท่ีตกลงจะซ้ือ 850 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.21/2564           ลง
วันท่ี 25 มกราคม 2564

4 จัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ่าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 รถยนต์
ทะเบียน 1 กล 1306 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

            ดาวเทียมการค้า          
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

         ใบส่ังซ้ือ ซ.22/2564         ลง
วันท่ี 27 มกราคม 2564

5 จัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ่าเดือน
กุมภาพันธ์ รถยนต์ทะเบียน 6
 กง 2976 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

          ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

           ดาวเทียมการค้า          
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 10,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

         ใบส่ังซ้ือ ซ.23/2564          
ลงวันท่ี 27 มกราคม 2564

6 จัดซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ่าเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 รถยนต์
ทะเบียน ฮล 7207 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

           ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอ 10,000 บาท

          ดาวเทียมการค้า      ราคาท่ี
ตกลงซ้ือ 10,000 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.24/2564         ลง
วันท่ี 27 มกราคม 2564

7

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

4,990 บาท 4,990 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

              ลูกช้างฟาร์ม่า              
ราคาท่ีเสนอ 4,990 บาท

             ลูกช้างฟาร์ม่า            
ราคาท่ีตกลงซ้ือ 4,990 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.25/2564          ลง
วันท่ี 27 มกราคม 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
ด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันท่ี 2 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



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

8 จ้างเหมาท่าป้ายส่านักงาน 15,750 บาท 15,750 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

                โอเคปร้ิน                  
ราคาท่ีเสนอ 15,750 บาท

               โอเคปร้ิน               
ราคาท่ีตกลงจ้าง 15,750 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

       ใบส่ังจ้าง จ.12/2564         ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2564

7 จ้างเหมาติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 พร้อมล้างเคร่ือง

350 บาท 350 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

             ร้าน นราอิงค์              
ราคาท่ีเสนอ 350 บาท

             ร้าน นราอิงค์              
ราคาท่ีตกลงจ้าง 350 บาท

เสนอราคาต่่าสุดและ
ไม่เกินวงเงิน
งบประมาณ

        ใบส่ังจ้าง จ.14/2564         ลง
วันท่ี 12 มกราคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง


