
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         2,320.00      2,320.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์ 
แอดไวซ์

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์ 
แอดไวซ์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 218.1/2563
  ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2563

2 จ้ำงซ่อมเคร่ืองตัดหญ้ำ           350.00         350.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

วุฒิกลกำร วุฒิกลกำร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

3 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,900.00      1,900.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2563    
 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

4 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          340.00         340.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 220/2563    
 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

5 วัสดุกำรเกษตร         1,120.00      1,120.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 221/2563    
 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

6 วัสดุส ำนกังำน      12,400.00    12,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 222/2563    
 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

7 วัสดุก่อสร้ำง           450.00         450.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

กรอบรูปพวงเพชร กรอบรูปพวงเพชร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
 ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว              98.00           98.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

9 วัสดุกำรเกษตร           700.00         700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยนพดล  ทวี นำยนพดล  ทวี เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

10 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว           590.00         590.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน 20 สุรำษฎร์ ร้ำน 20 สุรำษฎร์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

11 วัสดุก่อสร้ำง         1,403.00      1,403.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
จ ำกัด (สำขำสุรำษฎร์ธำนี)

บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 
จ ำกัด (สำขำสุรำษฎร์ธำนี)

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

12 วัสดุส ำนกังำน           443.00         443.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เอก - ชัย ดีสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

บริษัท เอก - ชัย ดีสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 4 สิงหำคม 2563

13 วัสดุคอมพิวเตอร์         3,490.00      3,490.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 223/2563    
 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

14 วัสดุส ำนกังำน         1,920.00      1,920.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 224/2563    
 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

15 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,400.00      2,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225/2563    
 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุส ำนกังำน         1,308.00      1,308.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 226/2563    
 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

17 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 228/2563    
 ลงวันที่ 6 สิงหำคม 2563

18 จ้ำงซักผ้ำ         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                        
ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2563

19 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,280.00      4,280.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 229/2563    
 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2563

20 วัสดุคอมพิวเตอร์         7,610.00      7,610.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230/2563    
 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2563

21 วัสดุส ำนกังำน         7,150.00      7,150.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 231/2563    
 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2563

22 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,180.00      9,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 232/2563    
 ลงวันที่ 13 สิงหำคม 2563

23 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่         3,600.00      3,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 233/2563    
 ลงวันที่ 14 สิงหำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        8,400.00      8,400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 234/2563    
 ลงวันที่ 17 สิงหำคม 2563

25 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,980.00      1,980.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/2563    
 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2563

26 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,800.00      4,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 236/2563    
 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2563

27 วัสดุส ำนกังำน         9,388.00      9,388.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 237/2563    
 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2563

28 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         1,197.00      1,197.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 238/2563    
 ลงวันที่ 21 สิงหำคม 2563

29 วัสดุคอมพิวเตอร์      14,370.00    14,370.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 239/2563    
 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2563

30 วัสดุคอมพิวเตอร์         7,630.00      7,630.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240/2563    
 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2563

31 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์      16,896.00    16,896.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 241/2563   
  ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2563



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินท่ีซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์      12,990.00    12,990.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 242/2563    
 ลงวันที่ 25 สิงหำคม 2563

33 จ้ำงเหมำยำม         8,500.00      8,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยไกรวิทย์ นุย้สุวรรณ นำยไกรวิทย์ นุย้สุวรรณ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 243/2563   
  ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563

34 วัสดุคอมพิวเตอร์      12,010.00    12,010.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 244/2563    
 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563

35 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         1,198.40      1,198.40 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ
 จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 245/2563   
  ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563

36 วัสดุส ำนกังำน         9,995.00      9,995.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค  เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 246/2563    
 ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563

37 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          900.00         900.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ซีที่ ดีไซน์ ซีที่ ดีไซน์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                       
ลงวันที่ 31 สิงหำคม 2563

หมำยเหตุ ใบส้ังซ้ือ/ส้ังจ้ำง เลขที่ 227 ยกเลิกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 


