
แบบ สขร.1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินทีจ่ะซ้ือ

จะจ้ำง
รำคำกลำง วธิซ้ืีอหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ทีไ่ด้รับคัดเลือกและรำคำทีต่กลง
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วสัดุส ำนักงำน       1,014.00        1,014.00  เฉพำะเจำะจง
บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ำกัด 
1,014.- บำท

บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย) จ ำกัด 
1,014.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่48.1/2561 ลง
วนัที ่6 มกรำคม 2561

2
จ้ำงซ่อมรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน กจ 
1830 สฎ

    13,415.66      13,415.66  เฉพำะเจำะจง
บริษัท อีซูซุ สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด 
13415.66 บำท

บริษัท อีซูซุ สุรำษฎร์ธำนี จ ำกัด 
13415.66 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่49/2561 ลง
วนัที ่5    มกรำคม 2562

3 วสัดุส ำนักงำน       4,870.00        4,870.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียยโชค เซอร์วสิ 4870.- บำท
ร้ำยเทียนโชค เซอร์วสิ 4870.- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่51/2561 ลง
วนัที ่4 มกรำคม 2561

4 จ้ำงเหมำบริกำร          500.00           500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 500.- 
บำท

บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 500.- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่52/2561 ลง
วนัที ่4 มกรำคม 2561

5 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่       3,060.00        3,060.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 3,060.- บำท

บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 3,060.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่53/2561 ลง
วนัที ่5 มกรำคม 2561

6 วสัดุคอมพิวเตอร์       5,500.00        5,500.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 5,500 
บำท

บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 5,500 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่54/2561 ลง
วนัที ่   5      มกรำคม 2562

7 จ้ำงเหมำบริกำร       2,010.00        2,010.00 เฉพำะเจำะจง อู่ประสงค์เซอร์วสิ 2,010.- บำท อู่ประสงค์เซอร์วสิ 2,010.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่56/2561 ลง
วนัที ่9 มกรำคม 2561

8 วสัดุส ำนักงำน     10,725.00      10,725.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียรโชค เซอร์วสิ 10,725  
บำท

ร้ำนเทียรโชค เซอร์วสิ 10,725  
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่57/2561 ลง
วนัที ่ 10       มกรำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2561
ส ำนักงำนประมงจังหัดสุรำษฎร์ธำนี

วนัที ่31 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2561



9 วสัดุคอมพิวเตอร์       7,950.00        7,950.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียรโชค เซอร์วสิ  7,950  
บำท

ร้ำนเทียรโชค เซอร์วสิ  7,950  
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่58/2561 ลง
วนัที ่ 10       มกรำคม 2563

10 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่          990.00           990.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 990.- บำท

บริษัทเพอร์เฟ็กต์ ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
 990.- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่59/2561 ลง
วนัที ่10 มกรำคม 2561

11 วสัดุกำรเกษตร          998.00           998.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนดวงดีเกษตรภัณฑ์ 998.- บำท ร้ำนดวงดีเกษตรภัณฑ์ 998.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่60/2561 ลง
วนัที ่10 มกรำคม 2561

12 วสัดุก่อสร้ำง          740.00           740.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนตำปีวสัดุก่อสร้ำง 740.- บำท ร้ำนตำปีวสัดุก่อสร้ำง 740.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่61/2561 ลง
วนัที ่10 มกรำคม 2561

13 วสัดุส ำนักงำน          540.00           540.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวพรหม 540.- บำท ร้ำนสุวพรหม 540.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่63/2561 ลง
วนัที ่10 มกรำคม 2561

14 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่     65,000.00      65,000.00 เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 47 โฆษณำ ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด 47 โฆษณำ
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2561 ลง
วนัที ่  18      มกรำคม 2561

15

จ้ำงเหมำบริกำร
เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรออก
ใบอนุญำต

    30,000.00      30,000.00 เฉพำะเจำะจง นำยชัยรัตน์ กรุยะ 30,000- บำท นำยชัยรัตน์ กรุยะ 30,000- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่65/2561 ลง
วนัที ่        มกรำคม 2561

16

จ้ำงเหมำบริกำร
เจ้ำหน้ำทีด่ ำเนินงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรออก
ใบอนุญำต

    30,000.00      30,000.00 เฉพำะเจำะจง
นำงวรรณณิษำ สำรภี 30,000- 
บำท

นำงวรรณณิษำ สำรภี 30,000- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่66/2561 ลง
วนัที ่        มกรำคม 2561

17

จ้ำงเหมำซ่อมแซม
หลังคำห้องประชุม
ส ำนักงำนประมงจังหวดั
สุรำษฎร์ธำนี

    40,410.00      40,410.00 เฉพำะเจำะจง
นำยเฉลิมเกียรติ เกียรติอนันต์ 
40410- บำท

นำยเฉลิมเกียรติ เกียรติอนันต์ 
40410- บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2561 ลง
วนัที ่  22      มกรำคม 2561



18 วสัดุคอมพิวเตอร์     11,750.00      11,750.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด  11,750             บำทบริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด  11,750             บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2561 ลง
วนัที ่  22      มกรำคม 2561

19 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่       1,500.00        1,500.00 เฉพำะเจำะจง หจก. 47 โฆษณำ 1500.- บำท หจก. 47 โฆษณำ 1500.- บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2561 ลง
วนัที ่      มกรำคม 2561

20 วสัดุโฆษณำและเผยแพร่       9,300.00        9,300.00 เฉพำะเจำะจง บรัษัทเพอร์เฟ็กตต์ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด บรัษัทเพอร์เฟ็กตต์ดีไซน์ กรุ๊ป จ ำกัด
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2561 ลง
วนัที ่  22      มกรำคม 2561

21 วสัดุส ำนักงำน     10,418.00      10,418.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่72/2561 ลง
วนัที ่22 มกรำคม 2561

22 วสัดุส ำนักงำน       2,800.00        2,800.00 เฉพำะเจำะจง
ร้ำนเทียนโชค เซอร์วสิ 2,800.- 
บำท

ร้ำนเทียยโชค เซอร์วสิ 2,800.- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่73/2561 ลง
วนัที ่22 มกรำคม 2561

23 วสัดุส ำนักงำน     14,100.00      14,100.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 14100-
 บำท

บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 14100-
 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่74/2561 ลง
วนัที ่  22       มกรำคม 2561

24 วสัดุส ำนักงำน          380.00           380.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 380- บำท
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 380- 
บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่75/2561 ลง
วนัที ่22 มกรำคม 2561

25 วสัดุส ำนักงำน          717.00           717.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชคเซอร์วสิ 717.9 บำท ร้ำนเทียนโชคเซอร์วสิ 717.9 บำท
เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่76/2561 ลง
วนัที ่23 มกรำคม 2561

26 วสัดุคอมพิวเตอร์       2,350.00        2,350.00 เฉพำะเจำะจง
บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 2,350.- 
บำท

บริษัท สปิริต ไอที จ ำกัด 2,350.-
 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2561 ลง
วนัที ่23 มกรำคม 2561

27 วสัดุไฟฟ้ำและวทิยุ          609.90           609.90 เฉพำะเจำะจง
บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
609.90 บำท

บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
609.90 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่78/2561 ลง
วนัที ่29 มกรำคม 2561



28 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,101.60        1,101.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
1,1101.60 บำท

บริษัทพวงเพชรกำรไฟฟ้ำ จ ำกัด 
1,1101.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147173 ลงวนัที่
 3 มกรำคม 2561

29 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,377.60        1,377.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,377.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,377.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147174 ลงวนัที่
 5 มกรำคม 2561

30 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,101.60        1,101.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,101.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,101.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147175 ลงวนัที่
 5 มกรำคม 2561

31 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,257.30        1,257.30 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,257.30 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,257.30 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147176 ลงวนัที่
 15 มกรำคม 2561

32 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,117.60        1,117.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,117.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,117.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147177 ลงวนัที่
 16 มกรำคม 2561

33 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,117.60        1,117.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,117.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,117.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147178 ลงวนัที่
 18 มกรำคม 2561

34 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,620.52        1,620.52 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,620.52 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,620.52 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147179 ลงวนัที่
 3 มกรำคม 2561

35 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,117.60        1,117.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,117.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,117.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147180 ลงวนัที่
 26 มกรำคม 2561

36 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,117.60        1,117.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,117.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,117.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147181 ลงวนัที่
 26 มกรำคม 2561

37 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน       1,129.60        1,129.60 เฉพำะเจำะจง
บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์ 
จ ำกัด 1,129.60 บำท

บริษัทสุรำษฎร์ธำนีจังหวดัพำณิชย์
 จ ำกัด 1,129.60 บำท

เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที ่147182 ลงวนัที่
 16 มกรำคม 2561


