
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุส ำนกังำน         6,370.00   6,370.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2564       
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563

2 วัสดุส ำนกังำน           680.00      680.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 6/2564       
ลงวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2563

3 วัสดุส ำนกังำน         3,293.00   3,293.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 7/2564       
ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563

4 จ้ำงจัดพำนพุ่ม
ดอกไม้สด

          500.00      500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนดอกไม้ Blossom BY 
Ohm Suratthani

ร้ำนดอกไม้ Blossom BY 
Ohm Suratthani

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2563

5 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         2,050.00   2,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด อัลฟ่ำ
คอมพิวเตอร์แอนด์
อิเล็กทรอนคิเซอร์วิส

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด อัลฟ่ำ
คอมพิวเตอร์แอนด์
อิเล็กทรอนคิเซอร์วิส

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 8/2564      
ลงวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563

6 วัสดุส ำนกังำน           500.00      500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอโฟน จ ำกัด บริษัท พีเอโฟน จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2563

7 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,390.00   1,390.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 9/2564       
ลงวันที่ 17 พฤศจิกำยน 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน  2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุส ำนกังำน         2,388.00   2,388.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 10/2564     
ลงวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563

9 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         3,500.00   3,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 11/2564    
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

10 จ้ำงจัดดอกไม้         1,500.00   1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวนชุรี จันทร์สว่ำง นำงสำวนชุรี จันทร์สว่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                          
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

11 วัสดุส ำนกังำน         3,858.00   3,858.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2564     
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

12 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        6,750.00   6,750.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 13/2564     
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

13 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         3,050.00   3,050.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 14/2564    
ลงวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2563

14 จ้ำงซักผ้ำ         1,500.00   1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2563


