
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 39/2563     
 ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

2 วัสดุกำรเกษตร           480.00         480.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 41/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

3 วัสดุกำรเกษตร         3,500.00      3,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 42/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

4 วัสดุกำรเกษตร           920.00         150.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 43/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

5 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 44/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

6 วัสดุกำรเกษตร           460.00         460.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 45/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

7 วัสดุกำรเกษตร           460.00         460.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 46/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุกำรเกษตร           460.00         460.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 47/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

9 วัสดุกำรเกษตร         2,350.00      2,350.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 48/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

10 วัสดุกำรเกษตร         1,960.00      1,960.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

11 วัสดุกำรเกษตร         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยอภนินัท์ ผ่อล้วน นำยอภนินัท์ ผ่อล้วน เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

12 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

13 วัสดุกำรเกษตร         1,890.00      1,890.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

14 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

15 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 55/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

17 วัสดุกำรเกษตร         1,840.00      1,840.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

18 วัสดุกำรเกษตร           920.00         920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

19 วัสดุกำรเกษตร         3,260.00      3,260.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

20 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

21 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

22 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

23 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,400.00      1,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

25 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

26 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

27 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        5,880.00      5,880.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

28 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,470.00      1,470.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

29 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

30 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

31 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,410.00      4,410.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,410.00      4,410.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

33 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,940.00      2,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

34 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,410.00      4,410.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2563     
ลงวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2563

35 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      18,000.00    18,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวธำรำทิพย์ อำรักษ์ นำงสำวธำรำทิพย์ อำรักษ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 74/2563     
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563

36 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      18,000.00    18,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวทิพวรรณ พัฒนำ นำงสำวทิพวรรณ พัฒนำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 75/2563     
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563

37 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      18,000.00    18,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวรวงทิพย์ นวลศรี
ทอง

นำงสำวรวงทิพย์ นวลศรี
ทอง

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 76/2563     
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563

38 วัสดุส ำนกังำน         5,000.00      5,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2563     
ลงวันที่ 7 กุมภำพันธ์ 2563

39 วัสดุส ำนกังำน           450.00         450.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2563     
ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           240.00         240.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
 ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563

41 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,575.00      1,575.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 79/2563     
ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563

42 วัสดุส ำนกังำน         4,050.00      4,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2563     
ลงวันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2563

43 วัสดุโฆษณำแลเผยแพร่           504.00         504.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2563     
ลงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2563

44 จ้ำงเหมำยำนพำหนะ      17,500.00    17,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยธงชัย วิภำรัตนพร นำยธงชัย วิภำรัตนพร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 82/2563     
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563

45 กระเช้ำของขวัญ           608.00         608.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทั้งหมดจำกธรรมชำติ ร้ำนทั้งหมดจำกธรรมชำติ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563

46 จ้ำงซักผ้ำ           600.00         600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563

47 วัสดุกำรเกษตร           500.00         500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงศศิพร  อ้นพรหม นำงศศิพร  อ้นพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                      ลง
วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

48 วัสดุกำรเกษตร           210.00         210.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสมเกียรติ ไม่รุ้จบ นำยสมเกียรติ ไม่รู้จบ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563

49 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์
โนต๊บุค๊

        4,750.00      4,750.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 83/2563     
ลงวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563

50 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว              79.00           79.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

51 จ้ำงจัดพำนพุ่ม         1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยทินภทัร ทิพย์บญุทอง นำยทินภทัร ทิพย์บญุทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

52 วัสดุส ำนกังำน 14,957.00        14,957.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2563     
ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2563

53 จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน กจ
 - 1830 สฎ.

        1,321.34      1,321.34 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 85/2563     
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

54 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,590.00      4,590.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2563     
ลงวันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2563

55 จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน กจ
 - 7946 สฎ.

        9,050.00      9,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 88/2563     
ลงวันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

56 วัสดุกำรเกษตร         1,860.00         480.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 89/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

57 วัสดุกำรเกษตร         1,860.00      1,860.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

58 วัสดุกำรเกษตร         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

59 วัสดุกำรเกษตร           600.00         600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 92/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

60 วัสดุกำรเกษตร         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 93/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

61 วัสดุกำรเกษตร         4,410.00      4,410.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

62 วัสดุกำรเกษตร         1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

63 วัสดุกำรเกษตร         1,980.00      1,980.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

64 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2563     
ลงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563

65 วัสดุส ำนกังำน         4,400.00      4,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2563     
ลงวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2563


