
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือ
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุกำรเกษตร           5,114.00    5,114.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 71/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

2 วัสดุกำรเกษตร        16,000.00  16,000.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 72/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

3 วัสดุกำรเกษตร           2,000.00    2,000.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 75/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

4 วัสดุกำรเกษตร           7,440.00    7,440.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 77/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

5 วัสดุกำรเกษตร           1,995.00    1,995.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 80/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

6 วัสดุกำรเกษตร           3,840.00    3,840.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 81/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

7 วัสดุกำรเกษตร           3,980.00    3,980.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 85/2562 ลงวันที่ 1 
มีนำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2562
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือ
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00          2,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 87/2562 ลงวันที่ 8 
มีนำคม 2562

9 วัสดุคอมพิวเตอร์ 9,180.00          9,180.00   เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 88/2562 ลงวันที่ 8 
มีนำคม 2562

10 วัสดุส ำนกังำน           2,880.00    2,880.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค 
เซอร์วิส

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 89/2562 ลงวันที่ 8 
มีนำคม 2562

11 วัสดุส ำนกังำน           5,600.00    5,600.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค 
เซอร์วิส

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 90/2562 ลงวันที่ 8 
มีนำคม 2562

12 วัสดุก่อสร้ำง 1,995.00          1,995.00   เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิภณัฑ์ ร้ำนประสิทธิภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 90.1/2562 ลงวันที่ 
12 มีนำคม 2562

13 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,000.00          2,000.00   เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 92/2562 ลงวันที่ 14
 มีนำคม 2562

14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 2,380.00          2,380.00   เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 95/2562 ลงวันที่ 18
 มีนำคม 2562

15 จ้ำงเหมำบริกำร 
(ซ่อมแซมรถยนต์)

31,853.77       31,853.77 เฉพำะเจำะจง บ.อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บ.อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที่ 96/2562 ลงวันที่ 
20 มีนำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือ
และรำคำที่ตกลงซ้ือ

หรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุส ำนกังำน        16,972.00  16,972.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค 
เซอร์วิส

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 98/2562 ลงวันที่ 21
 มีนำคม 2562

17 วัสดุคอมพิวเตอร์ 5,300.00          5,300.00   เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 99/2562 ลงวันที่ 22
 มีนำคม 2562

18 วัสดุคอมพิวเตอร์ 14,020.00       14,020.00 เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 1002562 ลงวันที่ 
22 มีนำคม 2562

19 วัสดุกำรเกษตร             650.00       650.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 103/2562 ลงวันที่ 
25 มีนำคม 2562

20 วัสดุกำรเกษตร             450.00       450.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 105/2562 ลงวันที่ 
26 มีนำคม 2562

21 วัสดุส ำนกังำน           2,475.00    2,475.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค 
เซอร์วิส

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 106/2562 ลงวันที่ 
29 มีนำคม 2562


