
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 วัสดุคอมพิวเตอร์         9,730.00        9,730.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 166/2562   
   ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2562

2 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

12,209.34      12,209.34     เฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

บริษัท อีซูซุสุรำษฎร์ธำน ี
จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 167/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

3 วัสดุกำรเกษตร         3,980.00        3,980.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 168/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

4 วัสดุกำรเกษตร         5,920.00        5,920.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 169/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

5 วัสดุกำรเกษตร         4,000.00        4,000.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 170/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

6 วัสดุกำรเกษตร         3,990.00        3,990.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 171/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

7 วัสดุกำรเกษตร         3,780.00        3,780.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 172/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

สรุปผลกำรด ำเนนิกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม  2562
ส ำนกังำนประมงจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

8 วัสดุกำรเกษตร         3,780.00        3,780.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 173/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

9 วัสดุกำรเกษตร         8,040.00        8,040.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 174/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

10 วัสดุกำรเกษตร         1,060.00        1,060.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 175/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2563

11 วัสดุกำรเกษตร         7,480.00        7,480.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

12 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

      10,040.00      10,040.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 177/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

13 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        2,040.00        2,040.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 178/2562   
   ลงวันที่ 3 กรกฎำคม 2562

14 วัสดุกำรเกษตร       19,200.00      19,200.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 179/2562   
   ลงวันที่ 5 กรกฎำคม 2562

15 วัสดุกำรเกษตร            350.00           350.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 180/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

16 วัสดุกำรเกษตร            900.00           900.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 181/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

17 วัสดุกำรเกษตร         1,980.00        1,980.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 182/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

18 วัสดุกำรเกษตร         1,890.00        1,890.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

19 วัสดุกำรเกษตร       10,300.00      10,300.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 184/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

20 วัสดุส ำนกังำน         4,250.00        4,250.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 185/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

21 วัสดุส ำนกังำน            528.00           528.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 186/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

22 วัสดุคอมพิวเตอร์         5,190.00        5,190.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 187/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562

23 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

           535.00           535.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด 47 
โฆษณำ

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 188/2562   
   ลงวันที่ 8 กรกฎำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 จ้ำงซ่อมรถยนต์            200.00           200.00 เฉพำะเจำะจง ประวิทย์กำรช่ำง ประวิทย์กำรช่ำง เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด เล่มที่ 85 เลขที่ 
40  ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 
2562

25 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        3,300.00        3,300.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดรีมคำร์ ซุปเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำนใหญ)่

บริษัท ดรีมคำร์ ซุปเปอร์
วีลส์ จ ำกัด (ส ำนกังำน
ใหญ)่

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 189/2562   
   ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562

26 วัสดุกำรเกษตร            560.00           560.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 193/2562   
   ลงวันที่ 9 กรกฎำคม 2562

27 วัสดุส ำนกังำน         1,636.00        1,636.00 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ธนำสิน
 พลำสติก

หำ้งหุน้ส่วนจ ำกัด ธนำสิน
 พลำสติก

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 
891 ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 
2562

28 วัสดุงำนบำ้นงำนครัว         1,278.00        1,278.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

บริษัท เอก-ชัย ดิสทริ
บวิชั่น ซิสเทม จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบก ำกับภำษ/ีใบเสร็จรับเงิน 
เลขที่ 6573005803       
ลงวันที่ 10 กรกฎำคม 2562

29 ค่ำเช่ำสถำนที่ใน
กำรจัดประชุม

           700.00           700.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4024 
เลขที่ 49                      
ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2562

30 วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง

        3,730.00        3,730.00 เฉพำะเจำะจง ประสงค์ เซอร์วิส ประสงค์ เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 194/2562   
 ลงวันที่ 11 กรกฎำคม 2562

31 จ้ำงเหมำจัดงำน 
เทศกำลหอยนำงรม
และสินค้ำประมง
คุณภำพ

    498,000.00   498,000.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีว่ำ อีเวนท์       เอ
เจนซ่ี จ ำกัด

บริษัท ดีว่ำ อีเวนท์       
เอเจนซ่ี จ ำกัด

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 196/2562  
 ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

32 ค่ำเช่ำสถำนที่ใน
กำรจัดประชุม

           700.00           700.00 เฉพำะเจำะจง ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ 
กระทรวงมหำดไทย

ส ำนกังำนปลัดกระทรวงฯ
 กระทรวงมหำดไทย

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 4024 
เลขที่ 51                      
ลงวันที่ 19 กรกฎำคม 2562

33 วัสดุคอมพิวเตอร์       11,580.00      11,580.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด บริษัท สปริิต ไอที จ ำกัด เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 197/2562  
ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

34 วัสดุส ำนกังำน            150.00           150.00 เฉพำะเจำะจง  ดวงดีดิจิตอล  ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 198/2562  
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

35 วัสดุส ำนกังำน         1,000.00        1,000.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีดิจิตอล ดวงดีดิจิตอล เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 199/2562  
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

36 วัสดุกำรเกษตร         1,910.00        1,910.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 200/2562   
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

37 วัสดุกำรเกษตร            400.00           400.00 เฉพำะเจำะจง ดวงดีเกษตรภณัฑ์ ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 201/2562   
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

38 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่

        1,312.50        1,312.50 เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็กต์ ดีไซน ์
กรุ๊ป จ ำกัด

ดวงดีเกษตรภณัฑ์ เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 203/2562  
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562

39 วัสดุส ำนกังำน         2,920.00        2,920.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 204/2562  
 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2562



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือหรือจ้ำง วงเงินที่ซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและ
รำคำที่เสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือและ
รำคำที่ตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

40 จ้ำงซ่อมตู้ปล่อย
พันธุ์สัตว์น้ ำ

        2,700.00        2,700.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุรศักด์ิ ศรีสมบติั นำยสุรศักด์ิ ศรีสมบติั เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

บลิเงินสด                     ลง
วันที่ 26 กรกฎำคม 2562

41 วัสดุส ำนกังำน            960.00           960.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิช คลับ(ไทย)
 จ ำกัด สำขำสุรำษฎร์ธำนี

บริษัท ออฟฟิช คลับ
(ไทย) จ ำกัด สำขำสุ
รำษฎร์ธำนี

เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ำกับภำษี 
เลขที่
0005307191006822 
ลงวันที่ 27 กรกฎำคม 2562

42 วัสดุส ำนกังำน            495.00           495.00 เฉพำะเจำะจง ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส ร้ำนเทียนโชค เซอร์วิส เปน็ผู้เสนอรำคำถูกต้อง
ครบถ้วนตำมที่
กระทรวงกำรคลังก ำหนด

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 205/2562  
 ลงวันที่ 30 กรกฎำคม 2562


