
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

ราคาจัดจาง(บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 วัสดุการเกษตร 3 รายการ          23,735.00        23,735.00 เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ซียง นายสุรเดช ซียง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 141/2564 ลว.2/08/64

2 วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 5 รายการ          10,936.99        10,936.99 เฉพาะเจาะจง บ.ทริปเปลเคกรุป บ.ทริปเปลเคกรุป คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 142/2564 ลว.2/08/64

3 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 2,299.90           2,299.90         เฉพาะเจาะจง รานนรากอปปแอนดเซอรวิส รานนรากอปปแอนดเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 62/2564 ลว.02/08/64

4 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 2,465.60           2,465.60         เฉพาะเจาะจง รานนรากอปปแอนดเซอรวิส รานนรากอปปแอนดเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 63/2564 ลว.02/08/64

5 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 2 รายการ            3,546.00          3,546.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เพ่ือนเกษตรปตตานี หจก.เพ่ือนเกษตรปตตานี คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 143/2564 ลว.3/08/64

6 วัสดุกอสราง 10 รายการ 3,155.00           3,155.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 144/2564 ลว.3/08/64

7 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 540.00              540.00            เฉพาะเจาะจง หจก.โอเคปริ้น หจก.โอเคปริ้น คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 64/2564 ลว.04/08/64

8 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง รานแดงพานิช รานแดงพานิช คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 145/2564 ลว.5/08/64

9 วัสดุงานบานงานครัว 4 รายการ 2,101.00           2,101.00         เฉพาะเจาะจง บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 146/2564 ลว.5/08/64

10 วัสดุโรงงาน 4 รายการ 6,255.00           6,255.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 147/2564 ลว.5/08/64

11 วัสดุการเกษตร 1 รายการ            3,800.00          3,800.00 เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก กํากัด บ.ไอดัก กํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 148/2564 ลว.5/08/64

12 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ 10,403.00         10,403.00       เฉพาะเจาะจง บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ 149/2564 ลว.5/08/64

13 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 14 รายการ 42,932.00         42,932.00       เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟา หจก.กิตติสินการไฟฟา คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ 149.1/2564 ลว.6/08/64

14 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 13,500.00         13,500.00       เฉพาะเจาะจง รานพีดีไซน รานพีดีไซน คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 65/2564 ลว.06/08/64

15 วัสดุการเกษตร 2 รายการ 23,200.00         23,200.00       เฉพาะเจาะจง รานมีณภัณฑ รานมีณภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ150/2564 ลว.6/08/64

16 วัสดุการเกษตร 19 รายการ 43,560.00         43,560.00       เฉพาะเจาะจง หสม.รัตนภัณฑ หสม.รัตนภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ151/2564 ลว.6/08/64

17 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 4,550.00           4,550.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวี คารเซอรวิส หจก.เอสวี คารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 66/2564 ลว.09/08/64

18 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 500.00              500.00            เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 67/2564 ลว.09/08/64

19 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 3,300.00           3,300.00         เฉพาะเจาะจง บุญแรง พลละคร บุญแรง พลละคร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 68/2564 ลว.11/08/64

20 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 1 รายการ 23,540.00         23,540.00       เฉพาะเจาะจง หจก.พีเอส ซายน เคมีคอล หจก.พีเอส ซายน เคมีคอล คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ152/2564 ลว.10/08/64

21 วัสดุโรงงาน 4 รายการ 6,255.00           6,255.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ153/2564 ลว.10/08/64

22 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,000.00           2,000.00         เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช ซียง นายสุรเดช ซียง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ154/2564 ลว.11/08/64

23 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 3,970.00           3,970.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 69/2564 ลว.11/08/64

แบบสรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน สิงหาคม 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส

วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564



24 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 5,109.74           5,109.74         เฉพาะเจาะจง บ.ชูเกียรติยนต จํากัด บ.ชูเกียรติยนต จํากัด คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 70/2564 ลว.13/08/64

25 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 4,600.00           4,600.00         เฉพาะเจาะจง นราการเกษตร นราการเกษตร คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ154.1/2564 ลว.16/08/64

26 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 8,510.00           8,510.00         เฉพาะเจาะจง รานบานกระจก รานบานกระจก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 71/2564 ลว.16/08/64

27 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 9,570.00           9,570.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 72/2564 ลว.16/08/64

28 วัสดุกอสราง 1 รายการ 28,050.00         28,050.00       เฉพาะเจาะจง หสม.รัตนภัณฑ หสม.รัตนภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ155/2564 ลว.11/08/64

29 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 6 รายการ 15,504.30         15,504.30       เฉพาะเจาะจง หจก.รีเอเจนท หจก.รีเอเจนท คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ155.1/2564 ลว.16/08/64

30 วัสดุกอสราง 3 รายการ 5,895.00           5,895.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ156/2564 ลว.16/08/64

31 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 650.00              650.00            เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวี คารเซอรวิส หจก.เอสวี คารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ157/2564 ลว.16/08/64

32 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 2,200.00           2,200.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวี คารเซอรวิส หจก.เอสวี คารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ158/2564 ลว.16/08/64

33 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 6,775.24           3,775.24         เฉพาะเจาะจง การไฟฟาสวนภูมิภาค การไฟฟาสวนภูมิภาค คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 73/2564 ลว.17/08/64

34 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 13,327.00         13,327.00       เฉพาะเจาะจง รานพีดีไซน รานพีดีไซน คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 74/2564 ลว.17/08/64

35 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 61,000.00         61,000.00       เฉพาะเจาะจง นายแวฮามะ อาแซ นายแวฮามะ อาแซ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 75/2564 ลว.17/08/64

36 วัสดุการเกษตร 4 รายการ 71,100.00         71,100.00       เฉพาะเจาะจง รานมีณภัณฑ รานมีณภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ159/2564 ลว.18/08/64

37 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 165,000.00       165,000.00     เฉพาะเจาะจง ธีรวุธ ธีรวุธ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ160/2564 ลว.18/08/64

38 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 14,490.00         14,490.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 76/2564 ลว.18/08/64

39 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 18,000.00         18,000.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีแอนดบี ออโตไทร จํากัด บ.บีแอนดบี ออโตไทร จํากัด คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ161/2564 ลว.18/08/64

40 วัสดุยานพาหนะและขนสง 3 รายการ 35,200.00         35,200.00       เฉพาะเจาะจง บ.บีแอนดบี ออโตไทร จํากัด บ.บีแอนดบี ออโตไทร จํากัด คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ162/2564 ลว.24/08/64

41 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 21,355.00         21,355.00       เฉพาะเจาะจง อูเอกชัยเชอรวิช อูเอกชัยเชอรวิช คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 77/2564 ลว.25/08/64

42 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 1,540.00           1,540.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 78/2564 ลว.25/08/64

43 วัสดุกอสราง 2 รายการ 2,455.00           2,455.00         เฉพาะเจาะจง รานลาภาพงศ รานลาภาพงศ คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ163/2564 ลว.26/08/64

44 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 4,066.00           4,066.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ดีพรีท หจก.ดีพรีท คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ164/2564 ลว.26/08/64

45 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 2,798.05           2,798.05         เฉพาะเจาะจง บ.ปตตานีเจรฺยเทรดดิ้ง บ.ปตตานีเจรฺยเทรดดิ้ง คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 79/2564 ลว.27/08/64



ตามการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวงเงินตั้งแต 5,000.-บาทข้ึนไป  รายการ

ตามการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวงเงินต่ํากวา 5,000.-บาทข้ึนไป

คาจางเหมา รายการ

วัสดุการเกษตร  รายการ

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย รายการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น รายการ

วัสดุสํานักงาน รายการ

วัสดุโรงงาน รายการ

วัสดุยานพาหนะและขนสง รายการ

วัสดุกอสราง รายการ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ รายการ

วัสดุงานบานงานครัว รายการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร รายการ

วัสดคอมพิวเตอร รายการ

รวม รายการ

จํานวน   ใบสงัซอื

จํานวน    ใบสงัจา้ง


