
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือจะ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 นำยทรงพล ศรมหำดไทย    198,000.00     198,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำยไพศำล ศรีปรำชญ์ รำคำ 

198,000.- บำท
นำยไพศำล ศรีปรำชญ์ รำคำ 

198,000.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่17/2561 ลง
วนัที ่1 พฤศจิกำยน 2558

2 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่           612.00            612.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ จ ำกัด รำคำ

 612.- บำท
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ จ ำกัด 

รำคำ 612.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่18/2561 ลง
วนัที ่6 พฤศจิกำยน 2560

3 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์        4,500.00         4,500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสปิริตไอที จ ำกัด รำคำ 

4,500.- บำท
บริษัทสปิริตไอที จ ำกัด รำคำ 

4,500.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่19/2561 ลง
วนัที ่6 พฤศจิกำยน 2560

4 วสัดุส ำนักงำน        1,560.00         1,560.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียนโชค เชอร์วสิ รำคำ 

1,560.- บำท
ร้ำนเทียนโชค เชอร์วสิ รำคำ 

1,560.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่21/2561 ลง
วนัที ่6 พฤศจิกำยน 2561

5 จ้ำงเหมำบริกำร        4,880.00         4,880.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที รำคำ 4880.- 

บำท
บริษัท สปิริต ไอที รำคำ 4880.- 

บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังจ้ำงเลขที ่22/2561 ลง
วนัที ่8 พฤศจิกำยน 2562

6 วสัดุส ำนักงำน        1,380.00         1,380.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสปิริตไอที จ ำกัด รำคำ 

1,380.- บำท
บริษัทสปิริตไอที จ ำกัด รำคำ 

1,380.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่23/2561 ลง
วนัที ่9 พฤศจิกำยน 2560

7 จ้ำงซ่อมล ำโพง           500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็ค

โทรนิกส์ จ ำกัด รำคำ 500.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี ลง
วนัที ่17 พฤศจิกำยน 2560

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ตุลำคม 2560
ส ำนักงำนประมงจังหวดัสุรำษฎร์ธำนี

วนัที ่29 เดือน พฤศจิกำยน พ.ศ. 2560



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือจะ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 จ้ำงซ่อมล ำโพง           350.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทอมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็ค

โทรนิกส์ จ ำกัด รำคำ 500.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี ลง
วนัที ่17 พฤศจิกำยน 2560

9 วสัดุส ำนักงำน           480.00            480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวพรหม รำคำ 480.- บำท ร้ำนสุวพรหม รำคำ 480.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่25/2561 ลง
วนัที ่20 พฤศจิกำยน 2560

10 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่           720.00            720.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ จ ำกัด รำคำ

 720.- บำท
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ จ ำกัด 

รำคำ 720.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่14/2561 ลง
วนัที ่10 พฤศจิกำยน 2559

11 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           967.78            967.78 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 967.78 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 967.78 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147152 ลงวนัที่
 1 พฤศจิกำยน 2560

12 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        1,069.60         1,069.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,069.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,069.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147153 ลงวนัที่
 2 พฤศจิกำยน 2561

13 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           935.90            935.90 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 935.90 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 935.90 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147155 ลงวนัที่
 9 พฤศจิกำยน 2562

14 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน        1,069.60         1,069.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 1,069.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 1,069.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147154 ลงวนัที่
 2 พฤศจิกำยน 2563

15 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน           668.50            668.50 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด รำคำ 668.50 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด รำคำ 668.50 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147156 ลงวนัที่
 9 พฤศจิกำยน 2564

16 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่           720.00            720.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 720.- บำท

บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 720.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซือเลขที ่24/2561 ลง
วนัที ่10 พฤศจิกำยน 2558



ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือจะ

จ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

17 วสัดุส ำนักงำน           480.00            480.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวพรหม รำคำ 480.- บำท ร้ำนสุวพรหม รำคำ 480.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซือเลขที ่25/2561 ลง
วนัที ่20 พฤศจิกำยน 2559

18 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่        4,000.00         4,000.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 4,000.- บำท

บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 4,000.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซือเลขที ่26/2561 ลง
วนัที ่24 พฤศจิกำยน 2558

19 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่        5,100.00         5,100.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 5,100.- บำท

บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 5,100.- บำท

ใบส่ังซือเลขที ่25/2561 ลง
วนัที ่23 พฤศจิกำยน 2559

20 วสัดุส ำนักงำน           570.00            570.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวพรหม ร้ำนสุวพรหม รำคำ 570.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซือเลขที ่28/2561 ลง
วนัที ่24 พฤศจิกำยน 2559

21 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่        2,090.00         2,090.00 เฉพำะเจำะจง บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 รำคำ 2,090.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซือเลขที ่29/2561 ลง
วนัที ่29 พฤศจิกำยน 2560

22 จ้ำงเหมำบริกำร        4,800.00         4,800.00 เฉพำะเจำะจง นำยไพศำล ศรีปรำชญ์
นำยไพศำล ศรีปรำชญ์ รำคำ 
4,800.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บิลเงินสด เล่มที ่02 เลขที ่1 ลง
วนัที ่18 พฤศจิกำยน 2560


