
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      24,000.00    24,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 15/2564      
 ลงวันที่ 1 ธันวำคม 2563

2 วัสดุส ำนกังำน      29,250.00    29,250.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2564      
 ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2563

3 จ้ำงถ่ำยเอกสำร         3,120.00      3,120.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฟำสท์ก๊อปปี ้ดีไซน ์  
เซ็นเตอร์

ร้ำนฟำสท์ก๊อปปี ้ดีไซน ์  
เซ็นเตอร์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2563

4 จ้ำงถ่ำยเอกสำร           576.00         576.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนฟำสท์ก๊อปปี ้ดีไซน ์  
เซ็นเตอร์

ร้ำนฟำสท์ก๊อปปี ้ดีไซน ์  
เซ็นเตอร์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 3 ธันวำคม 2563

5 วัสดุส ำนกังำน           470.00         470.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2563

6 จ้ำงจัดพำนพุ่มดอกไม้           500.00         500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนแก้วกำรดอกไม้ ร้ำนแก้วกำรดอกไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 4 ธันวำคม 2563

7 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,420.00      2,420.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2564      
 ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2563

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุกำรเกษตร         1,605.00      1,605.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2564     
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2563

9 วัสดุส ำนกังำน           160.00         160.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2564     
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2563

10 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,180.00      9,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2564     
ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2563

11 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          500.00         500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ซีที ดีไซน์ ซีที ดีไซน์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 16 ธันวำคม 2563

12 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ           718.00         718.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 21/2564     
ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2563

13 วัสดุส ำนกังำน         1,193.00      1,193.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2564       
 ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2563

14 วัสดุส ำนกังำน         2,300.00      2,300.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนบำ้นสุขภำพ ร้ำนบำ้นสุขภำพ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 18 ธันวำคม 2563

15 จ้ำงเหมำยำม      25,500.00    25,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยธีระ เจริญกุล นำยธีระ เจริญกุล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 23/2564      
 ลงวันที่ 30 ธันวำคม 2563


