
แบบ สขร.1

ลําดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจาง  วงเงินท่ีจัดซื้อหรือ

ราคาจัดจาง(บาท)

 ราคากลาง (บาท) วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูที่ไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

ซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ในการซื้อหรือจาง

1 จางเหมาบรกิาร 1 งาน            7,150.00          7,150.00 เฉพาะเจาะจง รานบานกระจก รานบานกระจก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 80/2564 ลว.01/09/64

2 วัสดุกอสราง 1 รายการ            1,950.00          1,950.00 เฉพาะเจาะจง ส.วัสดุกอสราง ส.วัสดุกอสราง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ165/2564 ลว.01/09/64

3 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 2,600.00           2,600.00         เฉพาะเจาะจง อูเอกชัยเชอรวิช อูเอกชัยเชอรวิช คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ166/2564 ลว.01/09/64

4 วัสดุไฟฟาและวิทยุ 4 รายการ 5,940.00           5,940.00         เฉพาะเจาะจง หจก.กิตติสินการไฟฟา หจก.กิตติสินการไฟฟา คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ167/2564 ลว.01/09/64

5 วัสดุสํานักงาน 1 รายการ          33,000.00        33,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก.เอสวี คารเซอรวิส หจก.เอสวี คารเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ168/2564 ลว.01/09/64

6 วัสดุกอสราง 6 รายการ 5,515.00           5,515.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ169/2564 ลว.03/09/64

7 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 63,000.00         63,000.00       เฉพาะเจาะจง รานลาภาพงศ รานลาภาพงศ คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ170/2564 ลว.03/09/64

8 วัสดุยานพาหนะและขนสง 5 รายการ 3,725.00           3,725.00         เฉพาะเจาะจง รานนิวคิงเลียงอะไหลยนต รานนิวคงิเลียงอะไหลยนต คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ171/2564 ลว.03/09/64

9 จางเหมาบรกิาร 1 งาน          78,000.00        78,000.00 เฉพาะเจาะจง รานบานกระจก รานบานกระจก คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 81/2564 ลว.8/09/64

10 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 10,000.00         10,000.00       เฉพาะเจาะจง นายซูกีฟลี บินบากา นายซูกีฟลี บินบากา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 82/2564 ลว.8/09/64

11 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 20,000.00         20,000.00       เฉพาะเจาะจง นายซูกีฟลี บินบากา นายซูกีฟลี บินบากา คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 83/2564 ลว.8/09/64

12 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 3,800.00           3,800.00         เฉพาะเจาะจง ดลนพชัยแอรเซอรวิส ดลนพชัยแอรเซอรวิส คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 84/2564 ลว.9/09/64

13 วัสดุกอสราง 1 รายการ 2,275.00           2,275.00         เฉพาะเจาะจง ส.วัสดุกอสราง ส.วัสดุกอสราง คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ172/2564 ลว.09/09/64

14 วัสดุกอสราง 2 รายการ 1,710.00           1,710.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ตากใบวูดเฟอรนิช หจก.ตากใบวูดเฟอรนิช คุณสมบัตติรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ173/2564 ลว.14/09/64

15 วัสดุกอสราง 8 รายการ 1,365.00           1,365.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ174/2564 ลว.14/09/64

16 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 330,000.00       330,000.00     เฉพาะเจาะจง หจก.คลองแร หจก.คลองแร คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 85/2564 ลว.16/09/64

17 วัสดุยานพาหนะและขนสง 1 รายการ 438.70              438.70            เฉพาะเจาะจง บ.ซีทภูเก็ต บ.ซีทภูเก็ต คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ175/2564 ลว.15/09/64

18 วัสดุสํานักงาน 10 รายการ 2,152.00           2,152.00         เฉพาะเจาะจง บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด บ.ปนังเทรดดิ้ง จํากัด คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ176/2564 ลว.17/09/64

19 วัสดุกอสราง 3 รายการ 5,460.00           5,460.00         เฉพาะเจาะจง ตากใบทวีทรัพย ตากใบทวีทรัพย คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ177/2564 ลว.17/09/64

20 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 4,924.00           4,924.00         เฉพาะเจาะจง รานพีดีไซน รานพีดีไซน คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 86/2564 ลว.17/09/64

21 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 45,135.00         45,135.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีแพนทาเทค หจก.เอสพีแพนทาเทค คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 87/2564 ลว.22/09/64

22 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 69,720.00         69,720.00       เฉพาะเจาะจง บ.มารธเตอรทรีท บ.มารธเตอรทรีท คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 88/2564 ลว.22/09/64

23 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 3,780.00           3,780.00         เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 89/2564 ลว.22/09/64

แบบสรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดอืน กันยายน 2564

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝงนราธิวาส

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564



24 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 2,465.60           2,465.60         เฉพาะเจาะจง รานนรากอปปแอนดเซอรวิส รานนรากอปปแอนดเซอรวิส คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 90/2564 ลว.22/09/64

25 จางเหมาบรกิาร 1 งาน 22,541.00         22,541.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส หจก.ทักษิณอินโฟเทค นราธิวาส คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งจาง 91/2564 ลว.22/09/64

26 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 4 รายการ 10,562.00         10,562.00       เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีแพนทาเทค หจก.เอสพีแพนทาเทค คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ178/2564 ลว.22/09/64

27 วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 1 รายการ 7,874.00           7,874.00         เฉพาะเจาะจง หจก.เอสพีแพนทาเทค หจก.เอสพีแพนทาเทค คณุสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบสั่งซื้อ179/2564 ลว.22/09/64

28 วัสดุการเกษตร 4 รายการ 20,040.00         20,040.00       เฉพาะเจาะจง รานมีณภัณฑ รานมีณภัณฑ คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ180/2564 ลว.22/09/64

29 วัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,000.00           3,000.00         เฉพาะเจาะจง รานแดงพานิช รานแดงพานิช คุณสมบัติตรงตามขอกําหนด ใบส่ังซื้อ181/2564 ลว.22/09/64



ตามการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวงเงินตั้งแต 5,000.-บาทข้ึนไป 8  รายการ

ตามการขออนุมัติจัดซื้อจัดจางวงเงินต่ํากวา 5,000.-บาทข้ึนไป 10 รายการ

คาจางเหมา 6                   รายการ

วัสดุการเกษตร  5                   รายการ

วัสดุวิทยาศาสตรและการแพทย 12                 รายการ

วัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น 7                   รายการ

วัสดุสํานักงาน 14                 รายการ

วัสดุโรงงาน -                รายการ

วัสดุยานพาหนะและขนสง -                รายการ

วัสดุกอสราง 15                 รายการ

วัสดุไฟฟาและวิทยุ 5                   รายการ

วัสดุงานบานงานครัว -                รายการ

วัสดุโฆษณาและเผยแพร -                รายการ

วัสดคอมพิวเตอร -                รายการ

รวม 64                 รายการ

จํานวน  12 ใบสงัซอื

จํานวน   6  ใบสงัจา้ง



เงินทดรอง เงินยืมราชการ




