
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์         6,420.00      6,420.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2564      
 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

2 วัสดุส ำนกังำน           650.00         650.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นดัพบสังฆภณัฑ์ นดัพบสังฆภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

3 จ้ำงจัดพำนพุ่ม
ดอกไม้แหง้สีม่วง

          500.00         500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

แก้วกำรดอกไม้ แก้วกำรดอกไม้ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

4 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,700.00      1,700.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2564      
 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

5 วัสดุส ำนกังำน         5,600.00      5,600.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ท๊อปเท็น ท๊อปเท็น เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 87/2564      
 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

6 วัสดุส ำนกังำน         1,106.00      1,106.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2564      
 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

7 จ้ำงเหมำเจ้ำหนำ้ที่      12,000.00    12,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร นำงสำวปยิำภรณ์ หนอูักษร เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 89/2564      
 ลงวันที่ 1 มิถุนำยน 2564

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุวิทยำศำสตร์         2,250.00      2,250.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90/2564      
 ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564

9 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,029.00      1,029.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 90.1/2564    
   ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564

10 จ้ำงจัดดอกไม้สด         1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เกรส-กรอย เวดดิง เกรส-กรอย เวดดิง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 2 มิถุนำยน 2564

11 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

          900.00         900.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 91/2564      
 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2564

12 จ้ำงซ่อม
เคร่ืองปรับอำกำศ

        1,000.00      1,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเสริมอิเลคทริค ร้ำนเสริมอิเลคทริค เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที่ 92/2564      
 ลงวันที่ 4 มิถุนำยน 2564

13 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,780.00      9,780.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 94/2564      
 ลงวันที่ 7 มิถุนำยน 2564

14 จ้ำงซักผ้ำ         1,500.00      1,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

นำงสุนยี์ จันทมำศ นำงสุนยี์ จันทมำศ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2564

15 วัสดุคอมพิวเตอร์      10,380.00    10,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 95/2564      
 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน 2564



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว         3,280.00      3,280.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 96/2564      
 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2564

17 วัสดุส ำนกังำน         7,985.00      7,985.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 97/2564      
 ลงวันที่ 9 มิถุนำยน 2564

18 วัสดุส ำนกังำน         3,666.00      3,666.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2564      
 ลงวันที่ 10 มิถุนำยน 2564

19 วัสดุคอมพิวเตอร์         1,290.00      1,290.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 99/2564      
 ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2564

20 วัสดุก่อสร้ำง         1,518.00      1,518.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
สุรำษฎร์ธำน ี(เล่ียงเมือง) 
สำขำที่ 0062

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็น
เตอร์ จ ำกัด (มหำชน) สำขำ
สุรำษฎร์ธำน ี(เล่ียงเมือง) 
สำขำที่ 0063

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 16 มิถุนำยน 2564

21 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        2,500.00      2,500.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

เก่งมอเตอร์ เก่งมอเตอร์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                         
ลงวันที่ 18 มิถุนำยน 2564

22 วัสดุคอมพิวเตอร์         5,310.00      5,310.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 100/2564     
  ลงวันที่ 28 มิถุนำยน 2564

23 วัสดุกำรเกษตร      28,000.00    28,000.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 101/2564     
  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและรำคำ
ที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 วัสดุส ำนกังำน         6,380.00      6,380.00 โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2564     
  ลงวันที่ 29 มิถุนำยน 2564

หมำยเหตุ ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง เลขที่ 93 ยกเลิก


