
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุส ำนักงำนฯ 415.00              - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 185/2562
ม.56(2)(ข) 415.00 415.00 5 ก.ค.62

2 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 4,140.90           - เฉพำะเจำจง บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ ำกัด บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลส์ จ ำกัด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 186/2562
ม.56(2)(ข) 4,140.90 4,140.90 5 ก.ค.62

3 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,250.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 187/2562
ม.56(2)(ข) 5,250.00 5,250.00 5 ก.ค.62

4 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 8,940.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 188/2562
ม.56(2)(ข) 8,940.00 8,940.00 5 ก.ค.62

5 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,060.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 189/2562
ม.56(2)(ข) 1,060.00 1,060.00 5 ก.ค.62

6 จ้ำงเหมำซ่อมกระชังเล้ียงปลำ 30,300.00         - เฉพำะเจำจง ณ นำวินศิลป ณ นำวินศิลป คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 190/2562
ม.56(2)(ข) 30,300.00 30,300.00 5 ก.ค.62

7 จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 4,000.00           - เฉพำะเจำจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 191/2562
ม.56(2)(ข) 4,000.00 4,000.00 8 ก.ค.62

8 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,870.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 192/2562
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 19 ก.ค.62

9 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,020.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 193/2562
ม.56(2)(ข) 2,020.00 2,020.00 19 ก.ค.62

10 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 194/2562
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 19 ก.ค.62

11 ซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,910.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้ ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 195/2562
ม.56(2)(ข) 4,910.00 4,910.00 19 ก.ค.62

12 ซ้ือวัสดุสนง. 380.00              - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 196/2562
ม.56(2)(ข) 380.00 380.00 23 ก.ค.62

13 ซ้ือวัสดุสนง. 1,290.00           - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 197/2562
ม.56(2)(ข) 1,290.00 1,290.00 23 ก.ค.62

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2562
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2562 



แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฏำคม 2562
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน กรกฏำคม พ.ศ. 2562 

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองปร้ินท์เตอร์ 5,150.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 198/2562
ม.56(2)(ข) 5,150.00 5,150.00 23 ก.ค.62

15 ซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1,200.00           - เฉพำะเจำจง หล่อพันธ์ุปลำน้ ำจืด หล่อพันธ์ุปลำน้ ำจืด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 199/2562
ม.56(2)(ข) 1,200.00 1,200.00 23 ก.ค.62

16 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 200/2562
ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 23 ก.ค.62

17 จ้ำงซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,180.00           - เฉพำะเจำจง เคทีโกรว์อัพ เคทีโกรว์อัพ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 201/2562
ม.56(2)(ข) 2,180.00 2,180.00 23 ก.ค.62

18 จ้ำงท ำป้ำยไวนิล 2,400.00           - เฉพำะเจำจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 201/1/2562
ม.56(2)(ข) 2,400.00 2,400.00 23 ก.ค.62

19 ค่ำจ้ำงเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร กค. 2,950.00           - เฉพำะเจำจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,950.00 2,950.00 30ต.ค.61

82,055.90        


