
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์           800.00         800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์
แอดไวซ์

หจก.อัลฟ่ำคอมพิวเตอร์
แอดไวซ์

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 74/2564      
 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

2 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          200.00         200.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สุชำติศิลป์ สุชำติศิลป์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

3 จ้ำงซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ

        1,800.00      1,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเสริมอิเลคทริค ร้ำนเสริมอิเลคทริค เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 75/2564      
 ลงวันที่ 3 พฤษภำคม 2564

4 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,180.00      9,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 76/2564      
 ลงวันที่ 5 พฤษภำคม 2564

5 วัสดุคอมพิวเตอร์         2,420.00      2,420.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2564      
 ลงวันที่ 6 พฤษภำคม 2564

6 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,180.00      9,180.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 78/2564      
 ลงวันที่ 7 พฤษภำคม 2564

7 จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบยีน 
9ษ 6376 กทม.

        6,350.00      6,350.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนหนุม่เซอร์วิส ร้ำนหนุม่เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 79/2564      
 ลงวันที่ 13 พฤษภำคม 2564

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2564
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         3,584.50      3,584.50 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ 
จ ำกัด

บริษัท พวงเพชรกำรไฟฟ้ำ 
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 80/2564      
 ลงวันที่ 17 พฤษภำคม 2564

9 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ         2,160.00      2,160.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
สุรำษฎร์ธำน ี(เล่ียงเมือง) 
สำขำที่ 00062

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ำกัด (มหำชน) 
สำขำสุรำษฎร์ธำน ี(เล่ียง
เมือง) สำขำที่ 00063

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2564

10 วัสดุคอมพิวเตอร์         4,560.00      4,560.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2564      
 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2564

11 วัสดุส ำนกังำน         1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2564      
 ลงวันที่ 21 พฤษภำคม 2564

12 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์           400.00         400.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำน บติ บล็อก ร้ำน บติ บล็อก เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 25 พฤษภำคม 2564

13 วัสดุกำรเกษตร    142,690.00  142,690.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

สหกรณ์ประมงบวับำน สหกรณ์ประมงบวับำน เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 83/2564      
 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2564

14 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,800.00      1,800.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 84/2564      
 ลงวันที่ 31 พฤษภำคม 2565


