
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนกังำน         5,600.00      5,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 127/2563    
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

2 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,620.00      9,620.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 128/2563   
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

3 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,600.00      4,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 129/2563   
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

4 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         2,587.26      2,587.26 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 130/2563   
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

5 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่    108,000.00  108,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศุภำกำนต์  ปนัม้ำ นำงสำวศุภำกำนต์  ปนัม้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 131/2563   
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

6 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      27,000.00    27,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุวิทย์  ศรีทอง นำยสุวิทย์  ศรีทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 132/2563   
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2563

7 วัสดุคอมพิวเตอร์         5,190.00      5,190.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 133/2563   
 ลงวันที่ 2 เมษำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุคอมพิวเตอร์         7,200.00      7,200.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 134/2563   
 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2563

9 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,420.00      2,420.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2563   
 ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563

10 ตรวจเช็ครถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน ศข
 - 6532 กทม.

        1,070.00      1,070.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท สยำมนสิสัน        
สุรำษฎร์ธำน ีจ ำกัด

บริษัท สยำมนสิสัน         
สุรำษฎร์ธำน ีจ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 9 เมษำยน 2563

11 จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน ศข
 - 6532 กทม.

     15,430.00    15,430.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ประสงค์ เซอร์วิส ประสงค์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 136/2563   
 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2563

12 วัสดุคอมพิวเตอร์         3,940.00      3,940.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 137/2563   
 ลงวันที่ 14 เมษำยน 2563

13 วัสดุคอมพิวเตอร์         3,370.00      3,370.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 138/2563   
 ลงวันที่ 14 เมษำยน 2563

14 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว         1,662.00      1,662.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 140/2563    
 ลงวันที่ 16 เมษำยน 2563

15 วัสดุส ำนกังำน           700.00         700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

พิพัฒนพ์ำนชิ (ย๊วกเส็ง) พิพัฒนพ์ำนชิ (ย๊วกเส็ง) เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 141/2563   
 ลงวันที่ 21 เมษำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุกำรเกษตร           685.00         685.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 142/2563   
 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2563

17 วัสดุกำรเกษตร      90,000.00    90,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2563   
 ลงวันที่ 22 เมษำยน 2563

18 วัสดุฝึกอบรม    108,000.00  108,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 144/2563   
 ลงวันที่ 23 เมษำยน 2563

19 วัสดุส ำนกังำน      15,850.00    15,850.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 145/2563   
 ลงวันที่ 27 เมษำยน 2563

20 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์
โนต๊บุค๊

        6,700.00      6,700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 146/2563  
 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2563

หมำยเหตุ ใบส้ังซ้ือ/ส้ังจ้ำง เลขที่ 139 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 


