
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,870.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 84/2563
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 3 มี.ค.63

2 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,680.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 85/2563
ม.56(2)(ข) 1,680.00 1,680.00 3 มี.ค.63

3 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,350.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 86/2563
ม.56(2)(ข) 2,350.00 2,350.00 3 มี.ค.63

4 จ้ำงเหมำเช่ำเรือยนต์ 1,000.00           - เฉพำะเจำจง นำงประภำศรี แสงงำม นำงประภำศรี แสงงำม คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 87/2563
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 12 มี.ค.63

5 จ้ำงเหมำซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 2,508.83           - เฉพำะเจำจง บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลล์จ้ำกัด บ.ประชำกิจมอเตอร์เซลล์จ้ำกัด คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 88/2563
ม.56(2)(ข) 2,508.83 2,508.83 13 มี.ค.63

6 ซ้ือวัสดุสนง. 2,800.00           - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 89/2563
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 19 มี.ค.63

7 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,900.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 90/2563
ม.56(2)(ข) 2,900.00 2,900.00 19 มี.ค.63

8 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,500.00           - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 91/2563
ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 19 มี.ค.63

9 ซ้ือวัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 735.20              - เฉพำะเจำจง หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) หจก.ไพรัชแสและน้้ำมัน (สำขำ1) คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 92/2563
ม.56(2)(ข) 735.20 735.20 19 มี.ค.63

10 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองโทรศัพท์ 8 เคร่ือง(6 เดือน) 21,006.24         - เฉพำะเจำจง บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 93/2563
ม.56(2)(ข) 21,006.24 21,006.24 24 มี.ค.63

11 จ้ำงเหมำเช่ำเคร่ืองโทรศัพท์ 1 เคร่ือง(6 เดือน) 2,625.78           - เฉพำะเจำจง บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. บ.ดีแทคไตรเน็ตจก. คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 94/2563
ม.56(2)(ข) 2,625.78 2,625.78 24 มี.ค.63

12 ซ้ือวัสดุสนง. 1,560.00           - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 96/2563
ม.56(2)(ข) 1,560.00 1,560.00 24 มี.ค.63

13 ซ้ือวัสดุสนง. 4,320.00           - เฉพำะเจำจง ออฟฟิศ มำร์ต ออฟฟิศ มำร์ต คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 97/2563
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 24 มี.ค.63

แบบสรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2563
(ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

วันท่ี 31  เดือนมีนำคม พ.ศ. 2563
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14 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (ขับรถยนต์) 54,000.00          - เฉพำะเจำจง นำยอวิรุจน์ หว้ำพิทักษ์ นำยอวิรุจน์ หว้ำพิทักษ์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 98/2563
ม.56(2)(ข) 54,000.00 54,000.00 31 มี.ค.63

15 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (ธุรกำร) 51,000.00          - เฉพำะเจำจง น.ส.ปิยำภรณ์ หลิมเจริญ น.ส.ปิยำภรณ์ หลิมเจริญ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 99/2563
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 31 มี.ค.63

16 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (ยำม) 51,000.00          - เฉพำะเจำจง นำยวีรศักด์ิ บุญม่ัน นำยวีรศักด์ิ บุญม่ัน คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 100/2563
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 31 มี.ค.63

17 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (แม่บ้ำนบ้ำน) 49,800.00          - เฉพำะเจำจง นำงสีไว ก้องสโตร์ นำงสีไว ก้องสโตร์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 101/2563
ม.56(2)(ข) 49,800.00 49,800.00 31 มี.ค.63

18 จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอก (Seabook) 36,000.00          - เฉพำะเจำจง น.ส.สุกัญญำ อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญำ อิทรทิพย์ คุณภำพเหมำะสมกับรำคำ 101/2563
ม.56(2)(ข) 36,000.00 36,000.00 31 มี.ค.63

288,656.05      


