
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุกำรเกษตร     246,050.00   246,050.00 เฉพำะเจำะจง นำยปยิะ แซ่เอีย นำยปยิะ แซ่เอีย เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 206/2562   
   ลงวันที่ 1 สิงหำคม 2562

2 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

2,922.50        2,922.50       เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์
 กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 207/2562   
   ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2562

3 วัสดุส ำนกังำน            780.00           780.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 208/2562   
   ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2562

4 วัสดุส ำนกังำน            700.00           700.00 เฉพำะเจำะจง พรทิพย์ พรทิพย์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                      
ลงวันที่ 2 สิงหำคม 2562

5 จ้ำงซักผ้ำ            700.00           700.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนยี์  จันทมำศ นำงสุนยี์  จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 5 สิงหำคม 2562

6 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,312.50        1,312.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์
 กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 209/2562   
   ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2562

7 วัสดุส ำนกังำน         1,940.00        1,940.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 210/2562   
   ลงวันที่ 5 สิงหำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2562
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุส ำนกังำน         7,650.00        7,650.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 211/2562   
   ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2562

9 จ้ำงซักผ้ำ            400.00           400.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนยี์  จันทมำศ นำงสุนยี์  จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 7 สิงหำคม 2562

10 วัสดุส ำนกังำน       52,500.00      52,500.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 212/2562   
   ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562

11 วัสดุส ำนกังำน         8,400.00        8,400.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 213/2562   
   ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562

12 วัสดุกำรเกษตร       10,900.00      10,900.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 214/2562   
   ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562

13 วัสดุกำรเกษตร       10,900.00      10,900.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 215/2562   
   ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562

14 วัสดุกำรเกษตร       10,900.00      10,900.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 216/2562   
   ลงวันที่ 7 สิงหำคม 2562

15 วัสดุก่อสร้ำง            360.00           360.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนณัฐภณัฐ์ ร้ำนณัฐภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 8 สิงหำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุส ำนกังำน            500.00           500.00 เฉพำะเจำะจง พรทวี สังฆภณัฑ์ พรทวี สังฆภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 12 สิงหำคม 2562

17 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        7,350.00        7,350.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์
 กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 218/2562   
   ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2562

18 วัสดุคอมพิวเตอร์       23,200.00      23,200.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2562   
   ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2562

19 วัสดุกำรเกษตร            600.00           600.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220/2562   
   ลงวันที่ 19 สิงหำคม 2562

20 จ้ำงซักผ้ำ            900.00           900.00 เฉพำะเจำะจง นำงสุนยี์  จันทมำศ นำงสุนยี์  จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 20 สิงหำคม 2562

21 วัสดุคอมพิวเตอร์         7,260.00        7,260.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 221/2562   
   ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2562

22 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

           670.00           670.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 222/2562   
   ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2562

23 วัสดุส ำนกังำน       37,675.00      37,675.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 223/2562   
   ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว         3,596.00        3,596.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 224/2562   
   ลงวันที่ 22 สิงหำคม 2562

25 จ้ำงซ่อมระบบแอร์ 
รถยนต์

        9,400.00        9,400.00 เฉพำะเจำะจง สตำร์ แอร์ แอนด์ ซำวด์ สตำร์ แอร์ แอนด์ ซำวด์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225/2562   
   ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2562

26 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

      15,000.00      15,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์
 กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 226/2562   
   ลงวันที่ 23 สิงหำคม 2562

27 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        8,800.00        8,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ)่

บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 227/2562   
   ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562

28 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        8,800.00        8,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ)่

บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 228/2562   
   ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562

29 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        8,800.00        8,800.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ)่

บริษัท ดรีมคำร์ ซุเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 229/2562   
   ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562

30 จ้ำงซ่อมรถยนต์         8,080.00        8,080.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน NP. รุ่งเรืองเซอร์วิส ร้ำน NP. รุ่งเรืองเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230/2562   
   ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562

31 วัสดุกำรเกษตร       20,000.00      20,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยพิสิทธิ์  นวนนุน่ นำนพิสิทธิ์  นวนนุน่ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 231/2562  
 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         7,714.00        7,714.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 232/2562   
   ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2562

33 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,600.00        9,600.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 233/2562   
   ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2562

34 วัสดุส ำนกังำน            150.00           150.00 เฉพำะเจำะจง  ดวงดีดิจิตอล  ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 234/2562   
   ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2562

35 วัสดุส ำนกังำน         1,194.00        1,194.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/2562   
   ลงวันที่ 28 สิงหำคม 2562

36 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,058.00        2,058.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์
 กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236/2562   
   ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562

37 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,690.00        1,690.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 237/2562   
   ลงวันที่ 29 สิงหำคม 2562

38 จ้ำงซ่อมรถยนต์         6,150.00        6,150.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำน NP. รุ่งเรืองเซอร์วิส ร้ำน NP. รุ่งเรืองเซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238/2562   
   ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2562

39 วัสดุคอมพิวเตอร์       20,760.00      20,760.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 239/2562   
   ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 วัสดุส ำนกังำน         4,290.00        4,290.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240/2562   
   ลงวันที่ 30 สิงหำคม 2562


