
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00           - เฉพาะเจาจง ไทยแสงแบตเอร่ี ไทยแสงแบตเอร่ี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 203/2561
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 3 ก.ย.61

2 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 33,800.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 204/2561
ม.56(2)(ข) 33,800.00 33,800.00 3 ก.ย.61

3 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,370.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 203/2561
ม.56(2)(ข) 1,370.00 1,370.00 3 ก.ย.61

4 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,560.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 204/2561
ม.56(2)(ข) 1,560.00 1,560.00 3 ก.ย.61

5 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,030.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 205/2561
ม.56(2)(ข) 8,030.00 8,030.00 3 ก.ย.61

6 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 7,370.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 206/2561
ม.56(2)(ข) 7,370.00 7,370.00 3 ก.ย.61

7 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (สค.) 3,525.65           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 207/2561
ม.56(2)(ข) 3,525.65 3,525.65 3 ก.ย.61

8 จ้างท้าป้ายไวนิล 4,200.00           - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ม.56(2)(ข) 4,200.00 4,200.00 3 ก.ย.61

9 ซ้ือวัสดุการเกษตร (งบจังหวัด) 200,000.00       - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 209/2561
ม.56(2)(ข) 200,000.00 200,000.00 11 ก.ย.61

10 จ้างเหมาท้าตรายาง 680.00              - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 210/2561
ม.56(2)(ข) 680.00 680.00 11 ก.ย.61

11 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟ 4,550.00           - เฉพาะเจาจง ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 211/2561
ม.56(2)(ข) 4,550.00 4,550.00 11 ก.ย.61

12 จ้างเมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 575.00              - เฉพาะเจาจง ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 212/2561
ม.56(2)(ข) 575.00 575.00 11 ก.ย.61

13 จ้างเหมาจัดสถานท่ีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า 2,800.00           - เฉพาะเจาจง นางอนงค์รัตน์ เก้ือวงษ์ นางอนงค์รัตน์ เก้ือวงษ์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 213/2561
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 11 ก.ย.61

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2561
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

ณ  วันท่ี 28  เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561 
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14 จ้างเหมาตรวจเช็คระบบไฟฟ้า สนง. 20,570.00         - เฉพาะเจาจง นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ นายอุดม วรพิมพ์รัตน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 214/2561
ม.56(2)(ข) 20,570.00 20,570.00 11 ก.ย.61

15 จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ (งบจังหวัด) 4,500.00           - เฉพาะเจาจง นายประจญ ต้ังจิตร นายประจญ ต้ังจิตร คุณภาพเหมาะสมกับราคา 215/2561
ม.56(2)(ข) 4,500.00 4,500.00 11 ก.ย.61

16 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,400.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 216/2561
ม.56(2)(ข) 8,400.00 8,400.00 12 ก.ย.61

16 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,000.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 217/2561
ม.56(2)(ข) 6,000.00 6,000.00 12 ก.ย.61

16 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 550.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 218/2561
ม.56(2)(ข) 550.00 550.00 12 ก.ย.61

16 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,950.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 219/2561
ม.56(2)(ข) 2,950.00 2,950.00 12 ก.ย.61

16 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 24,000.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 220
ม.56(2)(ข) 24,000.00 24,000.00 18 ก.ย.61

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 1,905.67           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 221/2561
ม.56(2)(ข) 1,905.67 1,905.67 18 ก.ย.61

18 จ้างเหมาซ่อมแอร์ สนง. 1,150.00           - เฉพาะเจาจง นายนพดล บุญอภัย นายนพดล บุญอภัย คุณภาพเหมาะสมกับราคา 222/2561
ม.56(2)(ข) 1,150.00 1,150.00 24 ก.ย.61

19 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 27,600.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 223/2561
ม.56(2)(ข) 27,600.00 27,600.00 24 ก.ย.61

20 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ 14,000.00         - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วัส กวงซินเซอร์วัส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 224/2561
ม.56(2)(ข) 14,000.00 14,000.00 24 ก.ย.61

21 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,382.00           - เฉพาะเจาจง เอกบุ๊ค เซ็นเตอร์ เอกบุ๊ค เซ็นเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 225/2561
ม.56(2)(ข) 2,382.00 2,382.00 24 ก.ย.61

22 ซ้ือวัสดุ สนง. 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 226/2561
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 24 ก.ย.61
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23 ซ้ือวัสดุ สนง. 2,904.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 227/2561
ม.56(2)(ข) 2,904.00 2,904.00 24 ก.ย.61

24 ซ้ือวัสดุ สนง. 3,510.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 228/2561
ม.56(2)(ข) 3,510.00 3,510.00 24 ก.ย.61

25 ซ้ือวัสดุ สนง. 3,608.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 229/2561
ม.56(2)(ข) 3,608.00 3,608.00 24 ก.ย.61

26 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 230/2561
ม.56(2)(ข) 500.00 500.00 24 ก.ย.61

27 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,480.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 231/2561
ม.56(2)(ข) 6,480.00 6,480.00 24 ก.ย.61

28 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,000.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 232/2561
ม.56(2)(ข) 2,000.00 2,000.00 24 ก.ย.61

29 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 36,900.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 233/2561
ม.56(2)(ข) 36,900.00 36,900.00 24 ก.ย.61

30 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 6,900.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 234/2561
ม.56(2)(ข) 6,900.00 6,900.00 24 ก.ย.61

31 จ้างเหมาเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ก.ย.) 3,083.00           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา
ม.56(2)(ข) 3,083.00 3,083.00 25 ก.ย.61


