
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือ
จ้ำง

วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนกังำน         1,100.00       1,100.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 107/2562 ลงวันที่ 1
 เมษำยน 2562

2 จ้ำงเหมำบริกำร 
(เจ้ำหนำ้ที่
ปฏบิติังำน
โครงกำร มกษ.)

108,000.00   108,000.00  เฉพำะเจำะจง นำงสำวศุภกำรต์ ปนัม้ำ นำงสำวศุภกำรต์ ปนัม้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 108/2562 ลงวันที่ 5
 เมษำยน 2562

3 จ้ำงเหมำบริกำร 
(คนพิกำร)

60,000.00     60,000.00    เฉพำะเจำะจง นำยสุวิทย์ ศรีทอง นำยสุวิทย์ สีทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที่ 109/2562 ลงวันที่ 
5 เมษำยน 2562

4 จ้ำงเหมำบริกำร 
(เจ้ำหนำ้ที่จัดท ำ
หนงัสือคนประจ ำ
เรือ)

     60,000.00     60,000.00 เฉพำะเจำะจง นำงสำวปยิำภรณ์     
หนอูักษร

นำงสำวปยิำภรณ์     
หนอูักษร

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที่ 110/2562 ลงวันที่ 
5 เมษำยน 2562

5 วัสดุส ำนกังำน         1,995.00       1,995.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 111/2562 ลงวันที่ 5
 เมษำยน 2562

6 วัสดุคอมพิวเตอร์ 6,642.00        6,642.00      เฉพำะเจำะจง บ.สปริิต ไอที จ ำกัด บ.สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 112/2562 ลงวันที่ 9
 เมษำยน 2562

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือ
จ้ำง

วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ
และรำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

7 วัสดุส ำนกังำน         4,380.00       4,380.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 113/2562 ลงวันที่ 
10 เมษำยน 2562

8 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,417.50       1,417.50 เฉพำะเจำะจง บ.เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บ.เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 114/2562 ลงวันที่ 
10 เมษำยน 2562

9 วัสดก่อสร้ำง           630.00          630.00 เฉพำะเจำะจง พระแสงกำรไฟฟ้ำ พระแสงกำรไฟฟ้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 026 เลขที่ 
1280 ลงวันที่ 13 เมษำยน 
2562

10 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          630.00          630.00 เฉพำะเจำะจง บ.เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บ.เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 117/2562 ลงวันที่ 
18 เมษำยน 2562

11 วัสดุกำรเกษตร           260.00          260.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 118/2562 ลงวันที่ 
22 เมษำยน 2562

12 วัสดุกำรเกษตร           500.00          500.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 120/2562 ลงวันที่ 
29 เมษำยน 2562

13 วัสดุกำรเกษตร         3,550.00       3,550.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที่ 121/2562 ลงวันที่ 
30 เมษำยน 2562


