
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 เช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 3,540.63           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3 พ.ย.60
ม.56(2)(ข) 3,540.63 3,540.63 6/2561

2 จ้างเหมาท าตรายาง 420.00              - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 130/2561
ม.56(2)(ข) 420.00 420.00 1 มิ.ย.61

3 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 800.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 131/2561
ม.56(2)(ข) 800.00 800.00 1 มิ.ย.61

4 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 370.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 132/2561
ม.56(2)(ข) 370.00 370.00 1 มิ.ย.61

5 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,550.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 133/2561
ม.56(2)(ข) 1,550.00 1,550.00 1 มิ.ย.61

6 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,250.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 134/2561
ม.56(2)(ข) 2,250.00 2,250.00 1 มิ.ย.61

7 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 10,090.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 135/2561
ม.56(2)(ข) 10,090.00 10,090.00 1 มิ.ย.61

8 จ้างเหมาตรวจเช็คและติดต้ังระบบไฟฟ้า 22,710.00         - เฉพาะเจาจง นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 136/2561
ม.56(2)(ข) 22,710.00 22,710.00 4 มิ.ย.61

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 169,100.00       - เฉพาะเจาจง สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาคตะวันออกจ ากัด สหกรณ์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น้ าภาคตะวันออกจ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 139/2561
ม.56(2)(ข) 169,100.00 169,100.00 12 มิ.ย.61

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,100.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 140/2561
ม.56(2)(ข) 2,100.00 2,100.00 18 มิ.ย.61

11 ซ้ือวัสดุ สนง. 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 141/2561
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 18 มิ.ย.61

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 จบ. 3,800.00           - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 142/2561
ม.56(2)(ข) 3,800.00 3,800.00 18 มิ.ย.61

13 จ้างเหมาสาธิตแปรรูปอาหารสัตว์น้ า 4,950.00           - เฉพาะเจาจง น.ส.ปรียาลักษณ์ เรืองรัตน์ น.ส.ปรียาลักษณ์ เรืองรัตน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 143/2561
ม.56(2)(ข) 4,950.00 4,950.00 18 มิ.ย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 29  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 



แบบ สขร. 1
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หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 29  เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2561 

14 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,030.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 144/2561
ม.56(2)(ข) 2,030.00 2,030.00 18 มิ.ย.61

15 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,780.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 145/2561
ม.56(2)(ข) 4,780.00 4,780.00 18 มิ.ย.61

16 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,900.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 146/2561
ม.56(2)(ข) 1,900.00 1,900.00 18 มิ.ย.61

17 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 147/2561
ม.56(2)(ข) 500.00 500.00 18 มิ.ย.61

18 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,100.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 148/2561
ม.56(2)(ข) 1,100.00 1,100.00 18 มิ.ย.61

19 ซ้ือวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 800.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้ ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 149/2561
ม.56(2)(ข) 800.00 800.00 18 มิ.ย.61

20 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล ร.10 600.00              - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 150/2561
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 19 มิ.ย.61

21 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล การบริโภคกุ้ง 600.00              - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 151/2561
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 19 มิ.ย.61

22 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 14,277.01         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 152/2561
ม.56(2)(ข) 14,277.01 14,277.01 22 มิ.ย.61

23 จ้างเหมาตัดผ้าใบคลุมรถยนต์ กง-2640 จบ. 4,800.00           - เฉพาะเจาจง ร้านประสิทธิท าเบาะ ร้านประสิทธิท าเบาะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 153/2561
ม.56(2)(ข) 4,800.00 4,800.00 22 มิ.ย.61

24 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 15,059.72         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 154/2561
ม.56(2)(ข) 15,059.72 15,059.72 22 มิ.ย.61

25 ซ้ือวัสดุ สนง. 3,240.00           - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 155/2561
ม.56(2)(ข) 3,240.00 3,240.00 25 มิ.ย.61

26 ซ้ือวัสดุ สนง. 2,160.00           - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 156/2561
ม.56(2)(ข) 2,160.00 2,160.00 25 มิ.ย.61
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27 ซ้ือวัสดุ สนง. 3,393.00           - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 157/2561
ม.56(2)(ข) 3,393.00 3,393.00 25 มิ.ย.61

28 ซ้ือวัสดุ สนง. 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 158/2561
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 25 มิ.ย.61

29 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 600.00              - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 159/2561
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 25 มิ.ย.61

30 จ้างเหมาตัดหญ้า 2,500.00           - เฉพาะเจาจง นายบวร เสือแก้ว นายบวร เสือแก้ว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 160/2561
ม.56(2)(ข) 2,500.00 2,500.00 28 มิ.ย.61

31 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล 960.00              - เฉพาะเจาจง ร้านอ้ิงค์ 2554 ร้านอ้ิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 161/2561
ม.56(2)(ข) 960.00 960.00 28 มิ.ย.61

32 จ้างเหมาเคลือบ,ท ามุม 3,300.00           - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 162/2561
ม.56(2)(ข) 3,300.00 3,300.00 28 มิ.ย.61

33 วัสดุงานบ้านงานครัว 3,320.00           - เฉพาะเจาจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 163/2561
ม.56(2)(ข) 3,320.00 3,320.00 28 มิ.ย.61

34 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 22,104.69         - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 163/1/2561
ม.56(2)(ข) 22,104.69 22,104.69 28 มิ.ย.61


