
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนกังำน         5,870.00      5,870.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2563     
 ลงวันที่ 8 มกรำคม 2563

2 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          168.00         168.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25.1/2563   
  ลงวันที่ 8 มกรำคม 2563

3 ซ่อมแอร์รถยนต์ 
ทะเบยีน ศข 6532 
กทม.

        4,200.00      4,200.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สตำร์ แอร์ แอนด์ ซำวด์ สตำร์ แอร์ แอนด์ ซำวด์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 26/2563     
ลงวันที่ 8 มกรำคม 2563

4 ซ่อมรถยนต์ ทะเบยีน 
กม 7823 สฎ.

          150.00         150.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

อนนัต์กำรยำง อนนัต์กำรยำง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563

5 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      24,000.00    24,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 27/2563    
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563

6 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      27,000.00    27,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุวิทย์ ศรีทอง นำยสุวิทย์ ศรีทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 28/2563     
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563

7 วัสดุส ำนกังำน              70.00           70.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สถำนบีริกำรน้ ำมัน 
สหกรณ์สุรำษฎร์ธำน ีจ ำกัด

สถำนบีริกำรน้ ำมัน 
สหกรณ์สุรำษฎร์ธำน ีจ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      54,000.00    54,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศุภกำนต์ ปนัม้ำ นำงสำวศุภกำนต์ ปนัม้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 29/2563     
ลงวันที่ 15 มกรำคม 2563

9 วัสดุส ำนกังำน           840.00         840.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2563     
 ลงวันที่ 16 มกรำคม 2563

10 วัสดุส ำนกังำน         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2563     
 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563

11 วัสดุส ำนกังำน           995.00         995.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2563     
 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563

12 วัสดุส ำนกังำน      43,765.00    43,765.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2563     
 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2563

13 วัสดุคอมพิวเตอร์      53,350.00    53,350.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 35/2563     
 ลงวันที่ 23 มกรำคม 2563

14 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์
โนต๊บุค๊

        6,800.00      6,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 36/2563     
 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563

15 วัสดุกำรเกษตร           600.00         600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยอภนินัท์ ผ่อล้วน นำยอภนินัท์ ผ่อล้วน เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2563     
 ลงวันที่ 28 มกรำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุส ำนกังำน         5,600.00      5,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2563     
 ลงวันที่ 29 มกรำคม 2563

หมำยเหตุ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง เลขที่ 33/2563 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง


