
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      12,000.00    12,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 60/2564      
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2564

2 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      54,000.00    54,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวศุภกำนต์ ปนัม้ำ นำงสำวศุภกำนต์ ปนัม้ำ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 61/2564      
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2564

3 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      27,000.00    27,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยสุวิทย์ ศรีทอง นำยสุวิทย์ ศรีทอง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 62/2564      
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2564

4 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      25,500.00    25,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำยธีระ เจริญกุล นำยธีระ เจริญกุล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 63/2564      
 ลงวันที่ 1 เมษำยน 2564

5 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         6,650.00      6,650.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 65/2564      
 ลงวันที่ 7 เมษำยน 2564

6 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,310.00      2,310.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2564      
 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

7 วัสดุส ำนกังำน         5,600.00      5,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2564      
 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2564
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุส ำนกังำน      11,245.00    11,245.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 68/2564      
 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

9 วัสดุส ำนกังำน         2,880.00      2,880.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 69/2564      
 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

10 วัสดุส ำนกังำน           700.00         700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 70/2564      
 ลงวันที่ 20 เมษำยน 2564

11 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์         6,840.00      6,840.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 71/2564      
 ลงวันที่ 23 เมษำยน 2564

12 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,280.00      4,280.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 72/2564      
 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564

13 วัสดุคอมพิวเตอร์           540.00         540.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์
แอดไวซ์

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์
แอดไวซ์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 28 เมษำยน 2564

14 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          437.50         437.50 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 73/2564      
 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

15 จ้ำงติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้ำ           749.00         749.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค
อ ำเภอพุนพิน

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค
อ ำเภอพุนพิน

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                          
ลงวันที่ 29 เมษำยน 2564

หมำยเหตุ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง เลขที่ 64 ยกเลิก


