
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ           350.00         350.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนวรภณัฑ์ ร้ำนวรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2563

2 วัสดุกำรเกษตร      11,520.00    11,520.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 157/2563    
 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร           407.00         407.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนถ่ำยเอกสำร จีระพัฒน์ ร้ำนถ่ำยเอกสำร จีระพัฒน์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563

4 ซ่อมรถยนต์หมำยเลข
ทะเบยีน กจ - 1830 
สฏ.

     13,142.40    13,142.40 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 158/2563   
  ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563

5 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         6,090.00      6,090.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 159/2563   
  ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2563

6 จ้ำงเหมำเก็บตัวอย่ำง
และตรวจวิเครำะห์
ไวรัสในลูกกุ้งทะเล

   400,000.00  400,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ศูนย์ปฏบิติักำรและ
วิจัยทำงกำรแพย์และ
กำรเกษตรแหง่เอเซีย จ ำกัด

บริษัท ศูนย์ปฏบิติักำรและ
วิจัยทำงกำรแพย์และ
กำรเกษตรแหง่เอเซีย จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 161/2563   
  ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

7 จ้ำงเหมำเรือ         4,000.00      4,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยศิริชัย หมัน่ไชย นำยศิริชัย หมัน่ไชย เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 12 มิถุนำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงซ่อมปร้ินเตอร์         7,490.00      7,490.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 162/2563   
  ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563

9 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          997.50         997.50 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 163/2563    
 ลงวันที่ 15 มิถุนำยน 2563

10 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          131.00         131.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดีไซนโ์ฆษณำ ดีไซนโ์ฆษณำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2563

11 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,180.00      9,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 164/2563    
 ลงวันที่ 19 มิถุนำยน 2563

12 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        9,000.00      9,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 165/2563    
 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2563

13 วัสดุส ำนกังำน           380.00         380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 166/2563    
 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน 2563

14 วัสดุกำรเกษตร         5,640.00      5,640.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 167/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

15 วัสดุกำรเกษตร         5,760.00      5,760.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 168/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุกำรเกษตร         5,110.00      5,110.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 169/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

17 วัสดุกำรเกษตร         1,440.00      1,440.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

18 วัสดุกำรเกษตร         1,380.00      1,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 171/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

19 วัสดุกำรเกษตร         2,760.00      2,760.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 172/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

20 วัสดุกำรเกษตร         4,320.00      4,320.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

21 วัสดุกำรเกษตร         1,380.00      1,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 174/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

22 วัสดุกำรเกษตร         1,380.00      1,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 175/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

23 วัสดุกำรเกษตร         1,380.00      1,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุกำรเกษตร         1,380.00      1,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 177/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

25 วัสดุกำรเกษตร      11,520.00    11,520.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 178/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

26 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        9,000.00      9,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 179/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

27 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        7,500.00      7,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 180/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

28 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        6,000.00      6,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

29 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

30 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

31 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 184/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 185/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

33 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

34 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        4,500.00      4,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 187/2563    
 ลงวันที่ 24 มิถุนำยน 2563

35 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

     40,000.00    40,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 188/2563    
 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2563

36 วัสดุส ำนกังำน         5,000.00      5,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 189/2563    
 ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2563

37 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      12,000.00    12,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 190/2563   
  ลงวันที่ 25 มิถุนำยน 2563

38 เช่ำสถำนที่ในกำรจัด
ประชุม

          700.00         700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 26 มิถุนำยน 2563

39 ซ่อมรถยนต์หมำยเลข
ทะเบยีน กจ - 1830 
สฏ.

        1,549.97      1,549.97 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 191/2563   
  ลงวันที่ 30 มิถุนำยน 2563

หมำยเหตุ ใบส้ังซ้ือ/ส้ังจ้ำง เลขที่ 160 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 


