
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุสนง. 620.00              - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 36/2563
ม.56(2)(ข) 620.00 620.00 2 ม.ค.63

2 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ย่งฮวดเส็ง ย่งฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 37/2563
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 2 ม.ค.63

3 ซ้ือวัสดุการเกษตร 14,000.00         - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 38/2563
ม.56(2)(ข) 14,000.00 14,000.00 2 ม.ค.63

4 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,820.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 39/2563
ม.56(2)(ข) 1,820.00 1,820.00 2 ม.ค.63

5 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,970.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 40/2563
ม.56(2)(ข) 2,970.00 2,970.00 2 ม.ค.63

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร 3,300.00           - เฉพาะเจาจง บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท คุณภาพเหมาะสมกับราคา 41/2563
ม.56(2)(ข) 3,300.00 3,300.00 6 ม.ค.63

7 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,665.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 42/2563
ม.56(2)(ข) 3,665.00 3,665.00 6 ม.ค.63

8 จ้างเหมาท้าป้าย 3,000.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 43/2563
ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 6 ม.ค.63

9 ซ้ือวัสดุสนง. 5,454.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 44/2563
ม.56(2)(ข) 5,454.00 5,454.00 6 ม.ค.63

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,900.00         - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 45/2563
ม.56(2)(ข) 15,900.00 15,900.00 6 ม.ค.63

11 ซ้ือวัสดุสนง. 2,160.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 46/2563
ม.56(2)(ข) 2,160.00 2,160.00 10 ม.ค.63

12 ซ้ือวัสดุก่อสร้าง 8,800.00           - เฉพาะเจาจง บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท คุณภาพเหมาะสมกับราคา 47/2563
ม.56(2)(ข) 8,800.00 8,800.00 10 ม.ค.63

13 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 580.00              - เฉพาะเจาจง สงัดอีเล็กทรอนิค สงัดอีเล็กทรอนิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 48/2563
ม.56(2)(ข) 580.00 580.00 10 ม.ค.63

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,600.00           - เฉพาะเจาจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 49/2563
ม.56(2)(ข) 1,600.00 1,600.00 10 ม.ค.63

15 จ้างเหมาท้าป้าย 4,800.00           - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์โฆษณา ช.ศิลป์โฆษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 50/2563
ม.56(2)(ข) 4,800.00 4,800.00 10 ม.ค.63

16 จ้างเหมาเช่าเต็นท์ 11,400.00         - เฉพาะเจาจง นารายณ์เต้นท์ นารายณ์เต้นท์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 51/2563

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2563
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563
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ม.56(2)(ข) 11,400.00 11,400.00 10 ม.ค.63
17 จ้างเหมาจัดสถานท่ีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้้า 8,000.00           - เฉพาะเจาจง ว่าท่ี ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ ว่าท่ี ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 52/2563

ม.56(2)(ข) 8,000.00 8,000.00 10 ม.ค.63
18 ซ้ือวัสดุสนง. 520.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 53/2563

ม.56(2)(ข) 520.00 520.00 10 ม.ค.63
19 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,800.00           - เฉพาะเจาจง ย่งฮวดเส็ง ย่งฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 54/2563

ม.56(2)(ข) 1,800.00 1,800.00 10 ม.ค.63
20 จ้างเหมาเช่าเคร่ือเสียง 2,500.00           - เฉพาะเจาจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 55/2563

ม.56(2)(ข) 2,500.00 2,500.00 10 ม.ค.63
21 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,850.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 56/2563

ม.56(2)(ข) 1,850.00 1,950.00 17 ม.ค.63
22 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 980.00              - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 57/2563

ม.56(2)(ข) 980.00 980.00 17 ม.ค.63
23 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,780.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 58/2563

ม.56(2)(ข) 2,780.00 2,780.00 17 ม.ค.63
24 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,700.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 59/2563

ม.56(2)(ข) 2,700.00 2,700.00 17 ม.ค.63
25 ซ้ือวัสดุน้้ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,980.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 60/2563

ม.56(2)(ข) 2,980.00 2,980.00 17 ม.ค.63
26 ซ้ือวัสดุสนง. 1,278.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 61/2563

ม.56(2)(ข) 1,278.00 1,278.00 20 ม.ค.63
27 ซ้ือวัสดุสนง. 2,575.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 62/2563

ม.56(2)(ข) 2,575.00 2,575.00 20 ม.ค.63
28 จ้างเหมาจัดสถานท่ี Field day 10 คร้ัง 7,500.00           - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน้้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 63/2563

ม.56(2)(ข) 7,500.00 7,500.00 23 ม.ค.63
29 จ้างเหมาบริการจัดท้าเมนูสาธิต 10 คร้ัง 7,500.00           - เฉพาะเจาจง นางปทุม ลักษณา นางปทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 67/2563

ม.56(2)(ข) 7,500.00 7,500.00 23 ม.ค.63
30 จ้างเหมาท้าป้าย 3,819.90           - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวิร์ค หจก.สามดีเวิร์ค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 65/2563

ม.56(2)(ข) 3,819.90 3,819.90 23 ม.ค.63


