
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 66/2563
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 3 ก.พ.63

2 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,680.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 67/2563
ม.56(2)(ข) 1,680.00 1,680.00 3 ก.พ.63

3 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 860.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 68/2563
ม.56(2)(ข) 860.00 860.00 3 ก.พ.63

4 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,100.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 69/2563
ม.56(2)(ข) 3,100.00 3,100.00 3 ก.พ.63

5 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 600.00              - เฉพำะเจำจง บ.แอดไวท์ท่ำใหม่จ้ำกัด บ.แอดไวท์ท่ำใหม่จ้ำกัด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 70/2563
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 3 ก.พ.63

6 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยจุดสำธิต 20,000.00         - เฉพำะเจำจง หจก.สำมดีเวิร์ค หจก.สำมดีเวิร์ค คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 71/2563
ม.56(2)(ข) 20,000.00 20,000.00 3 ก.พ.63

7 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,230.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 72/2563
ม.56(2)(ข) 1,230.00 1,230.00 17 ก.พ.63

8 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,700.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 73/2563
ม.56(2)(ข) 1,700.00 1,700.00 17 ก.พ.63

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,970.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 74/2563
ม.56(2)(ข) 2,970.00 2,970.00 17 ก.พ.63

10 จ้ำงเหมำซ่อมไฟฟ้ำภำยในอำคำร 4,560.00           - เฉพำะเจำจง นำยอุดม วรพิมพ์รัตน์ นำยอุดม วรพิมพ์รัตน์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 75/2563
ม.56(2)(ข) 4,560.00 4,560.00 17 ก.พ.63

11 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 280.00              - เฉพำะเจำจง พวงพิศตรำยำง พวงพิศตรำยำง คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 76/2563
ม.56(2)(ข) 280.00 280.00 17 ก.พ.63

12 จ้ำงเหมำท้ำตรำยำง 1,770.00           - เฉพำะเจำจง พวงพิศตรำยำง พวงพิศตรำยำง คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 77/2563
ม.56(2)(ข) 1,770.00 1,770.00 17 ก.พ.63

13 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยไวนิล 642.00              - เฉพำะเจำจง หจก.สำมดีเวิร์ค หจก.สำมดีเวิร์ค คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 78/2563
ม.56(2)(ข) 642.00 642.00 17 ก.พ.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 28  เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563
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14 จ้ำงเหมำซ่อมคอมพิวเตอร์ 400.00              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชคอม หจก.ไพรัชคอม คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 79/2563
ม.56(2)(ข) 400.00 400.00 24 ก.พ.63

15 จ้ำงเหมำท้ำป้ำยติดฟิวเจอร์บอร์ด 160.50              - เฉพำะเจำจง หจก.สำมดีเวิร์ค หจก.สำมดีเวิร์ค คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 81/2563
ม.56(2)(ข) 160.50 160.50 24 ก.พ.63

16 ซ้ือวัสดุ สนง. 2,211.00           - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 82/2563
ม.56(2)(ข) 2,211.00 2,211.00 27 ก.พ.63

42,763.50        


