
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (กค.) 2,814.64           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ม.56(2)(ข) 2,814.64 2,814.64

2 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,600.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 183/2561
ม.56(2)(ข) 4,600.00 4,600.00 1 ส.ค.61

3 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,620.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 184/2561
ม.56(2)(ข) 1,620.00 1,620.00 1 ส.ค.61

4 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,550.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 185/2561
ม.56(2)(ข) 1,550.00 1,550.00 1 ส.ค.61

5 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,440.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 186/2561
ม.56(2)(ข) 3,440.00 3,440.00 1 ส.ค.61

6 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,660.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 187/2561
ม.56(2)(ข) 4,660.00 4,660.00 1 ส.ค.61

7 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 จบ. 2,960.00           - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 188/2561
ม.56(2)(ข) 2,960.00 2,960.00 1 ส.ค.61

8 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 4,100.00           - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 189/2561
ม.56(2)(ข) 4,100.00 4,100.00 1 ส.ค.61

9 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,870.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 190/2561
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 20 ส.ค.61

10 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,600.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 191/2561
ม.56(2)(ข) 1,600.00 1,600.00 20 ส.ค.61

11 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,400.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 192/2561
ม.56(2)(ข) 1,400.00 1,400.00 20 ส.ค.61

12 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,280.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 193/2561
ม.56(2)(ข) 3,280.00 3,280.00 20 ส.ค.61

13 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,290.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 194/2561
ม.56(2)(ข) 3,290.00 3,290.00 20 ส.ค.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2561 
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14 จ้างเปล่ืยนสารเคร่ืองกรองน้้า 2,200.00           - เฉพาะเจาจง อภิสิทธ์ิ เคร่ืองกรองน้้า อภิสิทธ์ิ เคร่ืองกรองน้้า คุณภาพเหมาะสมกับราคา 195/2561
ม.56(2)(ข) 2,200.00 2,200.00 20 ส.ค.61

15 จ้างตรวจสอบและแก้กระแสไฟฟ้าแรงสูง 588.22              - เฉพาะเจาจง กฟภ.จันทบุรี กฟภ.จันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 196/2561
ม.56(2)(ข) 588.22 588.22 20 ส.ค.61

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร 73,600.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 197/2561
ม.56(2)(ข) 73,600.00 73,600.00 24 ส.ค.61

16 ซ้ือวัสดุส้านักงานฯ 3,240.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 198/2561
ม.56(2)(ข) 3,240.00 3,240.00 24 ส.ค.61

16 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 798.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 199/2561
ม.56(2)(ข) 798.00 798.00 24 ส.ค.61

16 ซ้ือวัสดุส้านักงานฯ 6,829.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 200/2561
ม.56(2)(ข) 6,829.00 6,829.00 24 ส.ค.61

16 ซ้ือวัสดุการเกษตร 10,500.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 201/2561
ม.56(2)(ข) 10,500.00 10,500.00 24 ส.ค.61

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 630.00              - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 202/2561
ม.56(2)(ข) 630.00 630.00 24 ส.ค.61


