
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

จะจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่ 816 เฉพำะเจำะจง
บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 816.- บำท

บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป 
จ ำกัด รำคำ 816.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที ่1/2561 ลงวนัที ่4 
ตุลำคม 2560

2
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีจ่ัด
หนังสือคนประจ ำเรือ

         24,000       24,000 เฉพำะเจำะจง
นำยวรีพล ถิรพัฒนพันธ ์รำคำ 
24,000.- บำท

นำยวรีพล ถิรพัฒนพันธ ์รำคำ 
24,000.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่2/2561 ลงวนัที ่4
 ตุลำคม 2560

3 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์              500 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด รำคำ 
500.- บำท

บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด รำคำ 
500.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่3/2561 ลงวนัที ่4
 ตุลำคม 2561

4 วสัดุส ำนักงำน              360 เฉพำะเจำะจง
ดวงดีเกษตรภัณฑ์ รำคำ 360.- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บิลเงินสด ลงวนัที ่4 ตุลำคม 
2560

5
จ้ำงเหมำติดต้ังสำย
อินเตอร์เน็ต

           4,250 เฉพำะเจำะจง ร้ำนพีพีเซอร์วสิ
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บิลเงินสด ลงวนัที ่20 ตุลำคม 
2560

6 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ              650 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเสริมอิเล็คทริค รำคำ 650.- 
บำท

ร้ำนเสริมอิเล็คทริค รำคำ 650.- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือที ่4/2561 ลงวนัที ่16
 ตุลำคม 2562

7 จ้ำงเหมำยำม       102,000    102,000 เฉพำะเจำะจง
นำยไพฑูรย์ ชอบสะอำด รำคำ 
102,000.- บำท

นำยไพฑูรย์ ชอบสะอำด รำคำ 
102,000.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่5/2561 ลงวนัที ่
18 ตุลำคม 2560

8 จ้ำงเหมำท ำควำมสะอำด          99,600       99,600 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวพัชริน แซ่อื้อ รำคำ 
99,600.- บำท

นำงสำวพัชริน แซ่อื้อ รำคำ 
99,600.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่6/2561 ลงวนัที ่
18 ตุลำคม 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560
ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี
วนัที ่31 เดือน ตุลำคม พ.ศ. 2560



9
จ้ำงเหมำเจ้ำหน้ำทีจ่ัด
หนังสือคนประจ ำเรือ

         72,000       72,000 เฉพำะเจำะจง
นำงสำวปิยำภรณ์ หนูอักษร รำคำ 
72,000.- บำท

นำงสำวปิยำภรณ์ หนูอักษร รำคำ 
72,000.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่7/2561 ลงวนัที ่
18 ตุลำคม 2560

10 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ            1,453 เฉพำะเจำะจง
บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
รำคำ 1,453.06 บำท

บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
รำคำ 1,453.06 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่8/2561 ลงวนัที ่
19 ตุลำคม 2560

11 วสัดุส ำนักงำน            1,400 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนตรับคุณสแตนเลส รำคำ 
1,400.- บำท

ร้ำนตรับคุณสแตนเลส รำคำ 
1,400.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่10/2561 ลงวนัที ่
20 ตุลำคม 2560

12 วสัดุส ำนักงำน          16,013 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ รำคำ 
16,013.- บำท

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ รำคำ 
16,013.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่12/2561 ลงวนัที ่
27 ตุลำคม 2561

13 วสัดุคอมพิวเตอร์          25,630 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ รำคำ 
16,013.- บำท

ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ รำคำ 
16,013.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงที ่13/2561 ลงวนัที ่
27 ตุลำคม 2562

14 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          735.16 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 735.16 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 735.16 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147143 ลงวนัที่
 3 ตุลำคม 2560

15 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,061.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,061.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,061.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147144 ลงวนัที่
 4 ตุลำคม 2561

16 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,539.32 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,539.32 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,539.32 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147145 ลงวนัที่
 9 ตุลำคม 2562

17 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       2,654.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 2,654.- บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 2,654.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147146 ลงวนัที่
 10 ตุลำคม 2560

18 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,489.98 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,489.98 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,489.98 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147149 ลงวนัที่
 17 ตุลำคม 2560



19 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน          967.18 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 967.18 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 967.18 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147147 ลงวนัที่
 10 ตุลำคม 2560

20 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,045.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,045.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,045.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147150 ลงวนัที่
 24 ตุลำคม 2560


