
แบบ สขร. 1

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

1 จัดซ้ือต้นไม้เพ่ือมาปลูก เน่ือง
ในโอกาส วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช 2564 จ านวน 
10 ต้น

1,500 บาท 1,500 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านต๊ิกพันธ์ุไม้ จ านวน 10 ต้น ราคาท่ี
เสนอในวงเงิน 1,500 บาท

ร้านต๊ิกพันธ์ุไม้ จ านวน 10 ต้น 
ราคาท่ีตกลงซ้ือ ในวงเงิน 1,500 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.50/2564           
     ลงวันท่ี 8 ก.ค. 2564

2 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ าเดือน สิงหาคม
 2564 รถยนต์ทะเบียน 1 
กล 1306 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 10,000 บาท

         ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีตกลงซ้ือในวงเงิน 10,000

 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.51/2564           
     ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2564

3 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ าเดือน สิงหาคม
 2564 รถยนต์ทะเบียน 2 
กต 6331 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 10,000 บาท

         ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีตกลงซ้ือในวงเงิน 10,000

 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.52/2564           
     ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2564

4 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ าเดือน สิงหาคม
 2564 รถยนต์ทะเบียน 6 
กง 2976 กทม

10,000 บาท 10,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

            ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 10,000 บาท

         ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีตกลงซ้ือในวงเงิน 10,000

 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.53/2564           
     ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2564

5 จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน ประจ าเดือน สิงหาคม
 2564 รถยนต์จักรยายนต์ 
จ านวน 3 คัน

2,000 บาท 2,000 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

          ดาวเทียมการค้า             
ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 2,000 บาท

           ดาวเทียมการค้า          
ราคาท่ีตกลงซ้ือในวงเงิน 2,000 

บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังซ้ือ ซ.54/2564           
     ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2564

6 จ้างเหมาบริการงานติดต้ัง
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก

400 บาท 400 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านนราอิงค์ ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 
400 บาท

ร้านนราอิงค์ ราคาท่ีตกลงรับจ้าง
ในวงเงิน 400 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังจ้าง จ.33/2564          
      ลงวันท่ี 5 ก.ค. 2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
ด่านตรวจประมงนราธิวาส

วันท่ี 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง



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

7 จ้างเหมาบริการงานซ่อม
พร้อมตรวจเช็คเคร่ืองพิมพ์

3,200 บาท 3,200 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านนราอิงค์ ราคาท่ีเสนอในวงเงิน 
3,200 บาท

ร้านนราอิงค์ ราคาท่ีตกลงรับจ้าง
ในวงเงิน 3,200 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังจ้าง จ.34/2564          
      ลงวันท่ี 5 ก.ค. 2564

8 จ้างเหมาบริการจัดท าป้ายไว
นิลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ประจ าปี
พุทธศักราช 2564

900 บาท 900 บาท โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

ร้านโอเค ปร้ินท์ ราคาท่ีเสนอ 900 
บาท

ร้านโอเค ปร้ินท์ ราคาท่ีตกลง
รับจ้าง 900 บาท

เสนอราคาต่ าสุด
และไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ

       ใบส่ังจ้าง จ.35/2564          
      ลงวันท่ี 8 ก.ค. 2564

ล าดับ
ท่ี

งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง


