
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 7/2561
ม.56(2)(ข) 500.00 500.00 7 ต.ค.60

2 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 5,530.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 7/2561
ม.56(2)(ข) 5,530.00 5,530.00 7 ต.ค.60

3 ซ้ือวัสดุ สนง. 6,420.00           - เฉพำะเจำจง บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)จก. บ.ริโซ่ (ประเทศไทย)จก. คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 113/2561
ม.56(2)(ข) 6,420.00 6,420.00 7 พ.ค.61

4 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 131,445.00       - เฉพำะเจำจง สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้้ำภำคตะวันออกจก. สหกรณ์ผู้เพำะเล้ียงสัตว์น้้ำภำคตะวันออกจก. คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 114/2561
ม.56(2)(ข) 131,445.00 131,445.00 7 พ.ค.61

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,250.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 115/2561
ม.56(2)(ข) 2,250.00 2,250.00 10 พ.ค.61

6 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,280.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 116/2561
ม.56(2)(ข) 3,280.00 3,280.00 10 พ.ค.61

7 จ้ำงเหมำท้ำซ้ังกอไม้ไผ่ (16*30ม.) 20,000.00         - เฉพำะเจำจง นำยขวัญเมือง จรัส นำยขวัญเมือง จรัส คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 117/2561
ม.56(2)(ข) 20,000.00 20,000.00 10 พ.ค.61

8 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,300.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 7/2561
ม.56(2)(ข) 1,300.00 1,300.00 7 ต.ค.60

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,260.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 7/2561
ม.56(2)(ข) 2,260.00 2,260.00 7 ต.ค.60

10 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,650.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 7/2561
ม.56(2)(ข) 6,650.00 6,650.00 7 ต.ค.60

11 ซ้ือวัสดุ สนง. 3,804.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนออฟฟิศมำร์ต ร้ำนออฟฟิศมำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 121/2561
ม.56(2)(ข) 3,804.00 3,804.00 17 พ.ค.61

12 ซ้ือวัสดุ สนง. 4,385.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนออฟฟิศมำร์ต ร้ำนออฟฟิศมำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 122/2561
ม.56(2)(ข) 4,385.00 4,385.00 17 พ.ค.61

13 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 3,980.40           - เฉพำะเจำจง บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 123/2561
ม.56(2)(ข) 3,980.40 3,980.40 22 พ.ค.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤษภำคม 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2561 
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14 จ้ำงเหมำซ่อมคอมฯ 2,690.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนทีเคโกรว์อัพ ร้ำนทีเคโกรว์อัพ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 124/2561
ม.56(2)(ข) 2,690.00 2,690.00 22 พ.ค.61

15 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 432.00              - เฉพำะเจำจง ร้ำนอิงค์2554 ร้ำนอิงค์2554 คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 125/2561
ม.56(2)(ข) 432.00 432.00 22 พ.ค.61

16 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 4,144.00           - เฉพำะเจำจง เอกบุ๊คเซ็นเตอร์ เอกบุ๊คเซ็นเตอร์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 126/2561
ม.56(2)(ข) 4,144.00 4,144.00 30 พ.ค.61

17 จ้ำงเหมำจัดงำนฯ Field day 56,000.00         - เฉพำะเจำจง น.ส.นิสำ ศรีเบญจรัตน์ น.ส.นิสำ ศรีเบญจรัตน์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 127/2561
ม.56(2)(ข) 56,000.00 56,000.00 30 พ.ค.61

18 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 5,000.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนออฟฟิศมำร์ต ร้ำนออฟฟิศมำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 128/2561
ม.56(2)(ข) 5,000.00 5,000.00 31 พ.ค.61


