
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์      10,830.00    10,830.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2563     
 ลงวันที่ 3 มีนำคม 2563

2 วัสดุกำรเกษตร         1,860.00      1,860.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2563    
 ลงวันที่ 3 มีนำคม 2563

3 วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง

        9,200.00      9,200.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ดรีมคำร์ ซุปเปอร์
วิลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ่

บริษัท ดรีมคำร์ ซุปเปอร์
วิลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

4 วัสดุกำรเกษตร         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 103/2563   
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

5 วัสดุกำรเกษตร         3,840.00      3,840.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 104/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

6 วัสดุกำรเกษตร         1,920.00      1,920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 105/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

7 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,300.00      1,300.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุกำรเกษตร         1,840.00      1,840.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

9 วัสดุกำรเกษตร         1,900.00      1,900.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

10 วัสดุกำรเกษตร         2,000.00      2,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 109/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

11 วัสดุกำรเกษตร         3,800.00      3,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

12 วัสดุกำรเกษตร         1,920.00      1,920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนทรัพย์มงคล ร้ำนทรัพย์มงคล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

13 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 112/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

14 วัสดุกำรเกษตร           225.00         225.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 115/2563    
 ลงวันที่ 10 มีนำคม 2563

15 วัสดุกำรเกษตร         2,010.00      2,010.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด นำโพธิ์
พันธุ์ปลำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด นำโพธิ์
พันธุ์ปลำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          300.00         300.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/2563    
 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2563

17 วัสดุส ำนกังำน         1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/2563    
 ลงวันที่ 12 มีนำคม 2563

18 จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน กจ
 - 1830 สฎ.

        4,462.97      4,462.97 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 119/2563   
  ลงวันที่ 17 มีนำคม 2563

19 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,680.00      1,680.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

คงยิ่งศิลป์ คงยิ่งศิลป์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 17 มีนำคม 2563

20 จ้ำงซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ
ส ำนกังำน

          900.00         900.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เสริมอิเลคทริค เสริมอิเลคทริค เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 120/2563   
  ลงวันที่ 19 มีนำคม 2563

21 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์           250.00         250.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์ 
แอดไวซ์

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์ 
แอดไวซ์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 24 มีนำคม 2563

22 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      36,000.00    36,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 121/2563   
  ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563

23 จ้ำงซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ
ส ำนกังำน

        1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เสริมอิเลคทริค เสริมอิเลคทริค เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2563    
 ลงวันที่ 25 มีนำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุก่อสร้ำง         1,990.50      1,990.50 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ประภำวิวัฒนค้์ำวัสดุ จ ำกัด ประภำวิวัฒนค้์ำวัสดุ จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2563    
 ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563

25 วัสดุส ำนกังำน         2,300.00      2,300.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน JJ 2020 Shop ร้ำน JJ 2020 Shop เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563

26 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว         1,800.00      1,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ประธำนเฟอร์นเิจอร์ 
(1993)

ประธำนเฟอร์นเิจอร์ 
(1993)

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563

27 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว           566.00         566.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เจริญธุรกิจ 
(1990) จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

บริษัท เจริญธุรกิจ 
(1990) จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563

28 จ้ำงถ่ำยเอกสำร           320.00         320.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนถ่ำยเอกสำร จีระพัฒน์ ร้ำนถ่ำยเอกสำร จีระพัฒน์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 30 มีนำคม 2563

29 วัสดุส ำนกังำน           250.00         250.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

บริษัท อุดมลำภกำรพิมพ์ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/2563   
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563

30 วัสดุส ำนกังำน              65.00           65.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 125/2563   
ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563

31 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,050.00      2,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 126/2563    
 ลงวันที่ 31 มีนำคม 2563

หมำยเหตุ ใบส้ังซ้ือ/ส้ังจ้ำง เลขที่ 102 113  116 123 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง เลขที่ 114 ส่งของยังไม่ครบ


