
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,070.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 164/2561
ม.56(2)(ข) 2,070.00 2,070.00 2 ก.ค.61

2 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,490.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 165/2561
ม.56(2)(ข) 1,490.00 1,490.00 2 ก.ค.61

3 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 920.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 166/2561
ม.56(2)(ข) 920.00 920.00 2 ก.ค.61

4 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,720.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 167/2561
ม.56(2)(ข) 1,720.00 1,720.00 2 ก.ค.61

5 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,950.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 168/2561
ม.56(2)(ข) 2,950.00 2,950.00 2 ก.ค.61

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2,400.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนอ้ิงค์ 2554 ร้ำนอ้ิงค์ 2554 คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 169/2561
ม.56(2)(ข) 2,400.00 2,400.00 16 ก.ค.61

7 วัสดุกำรเกษตร 43,290.00         - เฉพำะเจำจง หล่อพันธ์ุปลำน้้ำจืด-น้้ำเค็ม หล่อพันธ์ุปลำน้้ำจืด-น้้ำเค็ม คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 170/2561
ม.56(2)(ข) 43,290.00 43,290.00 16 ก.ค.61

8 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,760.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 171/2561
ม.56(2)(ข) 1,760.00 1,760.00 16 ก.ค.61

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,270.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 172/2561
ม.56(2)(ข) 8,270.00 8,270.00 16 ก.ค.61

10 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 1,858.59           - เฉพำะเจำจง บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 173/2561
ม.56(2)(ข) 1,858.59 1,858.59 18 ก.ค.61

11 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กธ-6896 จบ. 4,869.57           - เฉพำะเจำจง บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ้ำกัด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 174/2561
ม.56(2)(ข) 4,869.57 4,869.57 18 ก.ค.61

12 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนฯ 842.00              - เฉพำะเจำจง ร้ำนออฟฟิศ มำร์ต ร้ำนออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 175/2561
ม.56(2)(ข) 842.00 842.00 19 ก.ค.61

13 ซ้ือวัสดุส้ำนักงำนฯ 989.00              - เฉพำะเจำจง ร้ำนออฟฟิศ มำร์ต ร้ำนออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 176/2561
ม.56(2)(ข) 989.00 989.00 19 ก.ค.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2561 
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14 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 400.00              - เฉพำะเจำจง ณ นำวินศิลป ณ นำวินศิลป คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 177/2561
ม.56(2)(ข) 400.00 400.00 19 ก.ค.61

15 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 1,764.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนอ้ิงค์ 2554 ร้ำนอ้ิงค์ 2554 คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 178/2561
ม.56(2)(ข) 1,764.00 1,764.00 20 ก.ค.61

16 วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 2,600.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนไทยแสงแบตเตอร่ี ร้ำนไทยแสงแบตเตอร่ี คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 179/2561
ม.56(2)(ข) 2,600.00 2,600.00 31 ก.ค.61

17 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 2,700.00           - เฉพำะเจำจง ร้ำนอ้ิงค์ 2554 ร้ำนอ้ิงค์ 2554 คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 180/2561
ม.56(2)(ข) 2,700.00 2,700.00 31 ก.ค.61


