
แบบ สขร. 1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ 540,000.00      587,200.00 e-bidding หจก.สินทรัพย์การโยธา หจก.สินทรัพย์การโยธา เสนอราคาต ่าสุด 1/2562
540,000.00 540,000.00 23 พ.ย.61

2 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื องตัดหญ้า) 8,450.00          9,500.00      เฉพาะเจาจง ร้านเป๊ียกการยนต์ ร้านเป๊ียกการยนต์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 2/2562
ม.56(2)(ข) 8,450.00 8,450.00 31 ต.ค.61

3 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 54,000.00        - เฉพาะเจาจง นายเทอดพันธ์ ศรีนอก นายเทอดพันธ์ ศรีนอก จ้างต่อเนื อง,มีความช่านาญงาน 4/2562
ม.56(2)(ข) 54,000.00 54,000.00 30 ต.ค.61

4 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 51,000.00        - เฉพาะเจาจง น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ จ้างต่อเนื อง,มีความช่านาญงาน 5/2562
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 30 ต.ค.61

5 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 51,000.00        - เฉพาะเจาจง นายวีรศักด์ิ บุญมั น นายวีรศักด์ิ บุญมั น จ้างต่อเนื อง,มีความช่านาญงาน 6/2562
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 30 ต.ค.61

6 จ้างเหมาบุคคลภายนอก 49,800.00        - เฉพาะเจาจง นางสีไว ก้องสโตร์ นางสีไว ก้องสโตร์ จ้างต่อเนื อง,มีความช่านาญงาน 7/2562
ม.56(2)(ข) 49,800.00 49,800.00 30 ต.ค.61

7 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (3 เดือน) 36,000.00        - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ จ้างต่อเนื อง,มีความช่านาญงาน 8/2562
ม.56(2)(ข) 36,000.00 36,000.00 30 ต.ค.61

8 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ต.ค.61) 2,270.81          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,270.81 2,270.81 30ต.ค.61

9 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,890.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 9/2562
ม.56(2)(ข) 1,890.00 1,890.00 5 พ.ย.61

10 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,820.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 10/2562
ม.56(2)(ข) 1,820.00 1,820.00 5 พ.ย.61

11 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,780.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 11/2562
ม.56(2)(ข) 1,780.00 1,780.00 5 พ.ย.61

12 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กธ-6896 จบ. 5,132.79          - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 12/2562
ม.56(2)(ข) 5,132.79 5,132.79 7 พ.ย.61

13 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 600.00             - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 13/2562
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 9 พ.ย.61

14 ซ้ือวัสดุส่านักงานฯ 2,345.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 14/2562
ม.56(2)(ข) 2,345.00 2,345.00 9 พ.ย.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

15 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 3,929.04          - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 17/2562
ม.56(2)(ข) 3,929.04 3,929.04 15 พ.ย.61

16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,560.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 18/2562
ม.56(2)(ข) 1,560.00 1,560.00 16 พ.ย.61

17 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,910.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 19/2562
ม.56(2)(ข) 2,910.00 2,910.00 16 พ.ย.61

18 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,600.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 20/2562
ม.56(2)(ข) 3,600.00 3,600.00 16 พ.ย.61

19 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 432.00             - เฉพาะเจาจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 21/2562
ม.56(2)(ข) 432.00 432.00 27 พ.ย.61

20 จ้างท่าป้ายไวนิล 720.00             - เฉพาะเจาจง ร้ายอิงค์ 2554 ร้ายอิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 22/2562
ม.56(2)(ข) 720.00 720.00 27 พ.ย.61

21 ซ้ือวัสดุสนง. 2,700.00          - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 23/2562
ม.56(2)(ข) 2,700.00 2,700.00 27 พ.ย.61

22 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,725.00          - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 24/2562
ม.56(2)(ข) 3,725.00 3,725.00 27 พ.ย.61

23 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,730.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 25/2562
ม.56(2)(ข) 1,730.00 1,730.00 3ธ.ค.61

24 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,100.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 26/2562
ม.56(2)(ข) 3,100.00 3,100.00 3ธ.ค.61

25 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,410.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 27/2562
ม.56(2)(ข) 3,410.00 3,410.00 3ธ.ค.61

26 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,740.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 28/2562
ม.56(2)(ข) 3,740.00 3,740.00 3ธ.ค.61

27 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (พ.ย.61) 2,893.55          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,893.55 2,893.55 30ต.ค.61

28 ซ้ือวัสดุ สนง. 180.00             - เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 29/2562

ม.56(2)(ข) 180.00 180.00 3ธ.ค.61

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

29 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,080.00          - เฉพาะเจาจง สงัดอีเล็คทริค สงัดอีเล็คทริค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 30/2562
ม.56(2)(ข) 1,080.00 1,080.00 3ธ.ค.61

30 จ้างเหมาบริการSeabook 2 เดือน 24,000.00        - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 31/2562
ม.56(2)(ข) 24,000.00 24,000.00 3ธ.ค.61

31 จ้างท่าตรายาง 1,000.00          - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 32/2562
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 4ธ.ค.61

32 จ้างท่าตรายาง 2,670.00          - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 33/2562
ม.56(2)(ข) 2,670.00 2,670.00 4ธ.ค.61

33 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,530.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 34/2562
ม.56(2)(ข) 1,530.00 1,530.00 17ธ.ค.61

34 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,650.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 35/2562
ม.56(2)(ข) 1,650.00 1,650.00 17ธ.ค.61

35 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,900.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 36/2562
ม.56(2)(ข) 1,900.00 1,900.00 17ธ.ค.61

36 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ธ.ค.61) 3,079.19          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 3,079.19 3,079.19 30ต.ค.61

37 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 450.00             - เฉพาะเจาจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 37/2562
ม.56(2)(ข) 450.00 450.00 2 ม.ค.62

38 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,200.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 38/2562
ม.56(2)(ข) 1,200.00 1,200.00 2 ม.ค.62

39 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,530.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 39/2562
ม.56(2)(ข) 1,530.00 1,530.00 2 ม.ค.62

40 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,660.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 40/2562
ม.56(2)(ข) 1,660.00 1,660.00 2 ม.ค.62

41 จ้างเหมาบริการซ่อมท่อประปา 395.00             - เฉพาะเจาจง นายวิชัย แนวสุภาพ นายวิชัย แนวสุภาพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 41/2562
ม.56(2)(ข) 395.00 395.00 10 ม.ค.62

42 ซ้ือวัสดุส่านักงานฯ 1,326.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 42/2562
ม.56(2)(ข) 1,326.00 1,326.00 15 ม.ค. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

43 จ้างเหมาบริการเช่าเต้นท์ 4,200.00          - เฉพาะเจาจง นายชัยทัต ทองเปรม นายชัยทัต ทองเปรม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 43/2562
ม.56(2)(ข) 4,200.00 4,200.00 15 ม.ค. 62

44 จ้างเหมาบริการเครื องเสียง 2,500.00          - เฉพาะเจาจง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง นายอภิพันธ์ุ ทับทอง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 45/2562
ม.56(2)(ข) 2,500.00 2,500.00 15 ม.ค. 62

45 จ้างเหมาบริการตกแต่งสถานที 11,000.00        - เฉพาะเจาจง ว่าที  ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ ว่าที  ร.ต.หญิง กิตญาดา ล้วนหิรัญ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 46/2562
ม.56(2)(ข) 11,000.00 11,000.00 15 ม.ค. 62

46 วัสดุการเกษตรตู้ปลา 2,150.00          - เฉพาะเจาจง ร้านปลาตากสินจันทบุรี ร้านปลาตากสินจันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 47/2562
ม.56(2)(ข) 2,150.00 2,150.00 15 ม.ค. 62

47 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,190.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 68/2562
ม.56(2)(ข) 1,190.00 1,190.00 16 ม.ค. 62

48 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,280.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 69/2562
ม.56(2)(ข) 1,280.00 1,280.00 16 ม.ค. 62

49 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 540.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 70/2562
ม.56(2)(ข) 540.00 540.00 16 ม.ค. 62

50 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,700.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 71/2562
ม.56(2)(ข) 1,700.00 1,700.00 16 ม.ค. 62

51 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,610.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 72/2562
ม.56(2)(ข) 2,610.00 2,610.00 16 ม.ค. 62

52 จ้างเหมาเมนูสาธิต 6,000.00          - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 72/1/2562
ม.56(2)(ข) 6,000.00 6,000.00 18 ม.ค.62

53 ซ้ือวัสดุส่านักงานฯ 1,206.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 73/2562
ม.56(2)(ข) 1,206.00 1,206.00 24 ม.ค.62

54 ซ้ือวัสดุส่านักงานฯ 126.00             - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 74/2562
ม.56(2)(ข) 126.00 126.00 24 ม.ค.62

55 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 75/2562
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 24 ม.ค.62

56 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,050.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 76/2562
ม.56(2)(ข) 1,050.00 1,050.00 24 ม.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี

4



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

57 ซ้ือวัสดุ สนง. 2,286.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 77/2562
ม.56(2)(ข) 2,286.00 2,286.00 30 ม.ค.62

58 ซ้ือวัสดุการเกษตร 245.00             - เฉพาะเจาจง ย่งฮวดเส็ง ย่งฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 78/2562
ม.56(2)(ข) 245.00 245.00 30 ม.ค.62

59 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ม.ค.62) 3,175.23          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 3,175.23 3,175.23 30ต.ค.61

60 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,370.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 79/2562
ม.56(2)(ข) 1,370.00 1,370.00 6 ก.พ.62

61 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,190.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 80/2562
ม.56(2)(ข) 3,190.00 3,190.00 6 ก.พ.62

62 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,980.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 81/2562
ม.56(2)(ข) 3,980.00 3,980.00 6 ก.พ.62

63 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 650.00             - เฉพาะเจาจง ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 82/2562
ม.56(2)(ข) 650.00 650.00 6 ก.พ.62

64 จ้างเหมาเรือยนต์ 1,000.00          - เฉพาะเจาจง นายเฉลิมพล แซ่เต้ นายเฉลิมพล แซ่เต้ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 83/2562
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 11 ก.พ.62

65 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1,050.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 84/2562
ม.56(2)(ข) 1,050.00 1,050.00 12 ก.พ.62

66 จ้างท่าป้ายไวนิล 210.00             - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 85/2562
ม.56(2)(ข) 210.00 210.00 12 ก.พ.62

67 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 565.00             - เฉพาะเจาจง ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 86/2562
ม.56(2)(ข) 565.00 565.00 12 ก.พ.62

68 จ้างท่าป้ายไวนิล 306.00             - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 87/2562
ม.56(2)(ข) 306.00 306.00 12 ก.พ.62

69 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,700.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 88/2562
ม.56(2)(ข) 1,700.00 1,700.00 18 ก.พ.62

70 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,700.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 89/2562
ม.56(2)(ข) 1,700.00 1,700.00 18 ก.พ.62

ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

71 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,780.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 90/2562
ม.56(2)(ข) 1,780.00 1,780.00 18 ก.พ.62

72 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,140.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 91/2562
ม.56(2)(ข) 1,140.00 1,140.00 18 ก.พ.62

73 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,100.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 92/2562
ม.56(2)(ข) 3,100.00 3,100.00 18 ก.พ.62

74 จ้างเหมาท่าเมนูสาธิตฯ 3,000.00          - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 93/2562
ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 18 ก.พ.62

75 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 550.00             - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 94/2562
ม.56(2)(ข) 550.00 550.00 21 ก.พ.62

76 จ้างเหมาเช่าเรือ 1,000.00          - เฉพาะเจาจง นายบัวผัน อุทุมพร นายบัวผัน อุทุมพร คุณภาพเหมาะสมกับราคา 95/2562
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 21 ก.พ.62

77 จ้างเหมาท่ากรอบไม้ไวนิล 650.00             - เฉพาะเจาจง นายวิชัย แนวสุภาพ นายวิชัย แนวสุภาพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 96/2562
ม.56(2)(ข) 650.00 650.00 21 ก.พ.62

78 จ้างเหมาท่าป้าย 930.00             - เฉพาะเจาจง ร้านอิงค์ 2554 ร้านอิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 97/2562
ม.56(2)(ข) 930.00 930.00 21 ก.พ.62

79 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 1,600.00          - เฉพาะเจาจง ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต ร้านกุลนันท์ มาร์เก็ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 98/2562
ม.56(2)(ข) 1,600.00 1,600.00 21 ก.พ.62

80 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ก.พ.62) 2,303.18          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,303.18 2,303.18 30ต.ค.61

81 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,770.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 99/2562
ม.56(2)(ข) 1,770.00 1,770.00 4 มี.ค.62

82 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,580.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 100/2562
ม.56(2)(ข) 1,580.00 1,580.00 4 มี.ค.62

83 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,680.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 101/2562
ม.56(2)(ข) 1,680.00 1,680.00 4 มี.ค.62

84 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,380.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 102/2562
ม.56(2)(ข) 1,380.00 1,380.00 4 มี.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

85 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,840.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 103/2562
ม.56(2)(ข) 1,840.00 1,840.00 4 มี.ค.62

86 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,500.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 104/2562
ม.56(2)(ข) 1,500.00 1,500.00 4 มี.ค.62

87 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กธ-6896 จบ. 10,815.99        - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 105/2562
ม.56(2)(ข) 10,815.99 10,815.99 4 มี.ค.62

88 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,500.00        - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 106/2562
ม.56(2)(ข) 18,500.00 18,500.00 4 มี.ค.62

89 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 18,450.00        - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 107/2562
ม.56(2)(ข) 18,450.00 18,450.00 4 มี.ค.62

90 ซ้ือวัสดุการเกษตร 98,475.00        - เฉพาะเจาจง สหกร์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น่้าภาคตะวันออกจก. สหกร์ผู้เพาะเล้ียงสัตว์น่้าภาคตะวันออกจก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 108/2562
ม.56(2)(ข) 98,475.00 98,475.00 4 มี.ค.62

91 จ้างเหมาเช่าเรือยนต์ 2,000.00          - เฉพาะเจาจง นายบัวผัน อุทุมพร นายบัวผัน อุทุมพร คุณภาพเหมาะสมกับราคา 109/2562
ม.56(2)(ข) 2,000.00 2,000.00 4 มี.ค.62

92 ซ้ือวัสดุสนง. 4,750.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิต มาร์ต ออฟฟิต มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 110/2562
ม.56(2)(ข) 4,750.00 4,750.00 7 มี.ค.62

93 จ้างเหมาท่าป้ายแปลงสาธิต 5,000.00          - เฉพาะเจาจง ร้านอ้ิงค์ 2554 ร้านอ้ิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 111/2562
ม.56(2)(ข) 5,000.00 5,000.00 7 มี.ค.62

94 จ้างเหมาท่าเมนูสาธิต 3,500.00          - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 112/2562
ม.56(2)(ข) 3,500.00 3,500.00 7 มี.ค.62

95 จ้างเหมาท่าเมนูสาธิต 4,500.00          - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 113/2562
ม.56(2)(ข) 4,500.00 4,500.00 7 มี.ค.62

96 ซ้ือวัสดุการเกษตร 15,999.90        - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 114/2562
ม.56(2)(ข) 15,999.90 15,999.90 12 มี.ค.62

97 ซ้ือวัสดุการเกษตร 905.00             - เฉพาะเจาจง ย่งฮวดเส็ง ย่งฮวดเส็ง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 115/2562
ม.56(2)(ข) 905.00 905.00 12 มี.ค.62

98 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,990.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 116/2562
ม.56(2)(ข) 2,990.00 2,990.00 18 มี.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

99 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 580.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 117/2562
ม.56(2)(ข) 580.00 580.00 18 มี.ค.62

100 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 6,790.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 118/2562
ม.56(2)(ข) 6,790.00 6,790.00 18 มี.ค.62

101 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 จบ. 2,020.00          - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 119/2562
ม.56(2)(ข) 2,020.00 2,020.00 18 มี.ค.62

102 ซ้ือวัสดุการเกษตร 22,147.00        - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 120/2562
ม.56(2)(ข) 22,147.00 22,147.00 18 มี.ค.62

103 จ้างเหมาจัดงานส่งมอบโคร.การให้ชุมชน 33,600.00        - เฉพาะเจาจง นารายณ์เต้นท์ นารายณ์เต้นท์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 121/2562
ม.56(2)(ข) 33,600.00 33,600.00 18 มี.ค.62

104 จ้างท่าป้าย 7,760.00          - เฉพาะเจาจง ร้าน ช.ศิลป์ ร้าน ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 122/2562
ม.56(2)(ข) 7,760.00 7,760.00 18 มี.ค.62

105 ซ้ือวัสดุสนง. 1,493.72          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิต มาร์ต ออฟฟิต มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 123/2562
ม.56(2)(ข) 1,493.72 1,493.72 18 มี.ค.62

106 จ้างท่าป้าย 4,517.00          - เฉพาะเจาจง ร้านอ้ิงค์ 2554 ร้านอ้ิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 124/2562
ม.56(2)(ข) 4,517.00 4,517.00 18 มี.ค.62

107 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,300.00        - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 125/2562
ม.56(2)(ข) 12,300.00 12,300.00 18 มี.ค.62

108 ซ้ือวัสดุสนง. 2,788.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิต มาร์ต ออฟฟิต มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 126/2562
ม.56(2)(ข) 2,788.00 2,788.00 18 มี.ค.62

109 จ้างเหมาท่าเมนูสาธิต 14,000.00        - เฉพาะเจาจง นางประทุม ลักษณา นางประทุม ลักษณา คุณภาพเหมาะสมกับราคา 127/2562
ม.56(2)(ข) 14,000.00 14,000.00 18 มี.ค.62

110 จ้างท่าป้าย 4,517.00          - เฉพาะเจาจง ร้านอ้ิงค์ 2554 ร้านอ้ิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 128/2562
ม.56(2)(ข) 4,517.00 4,517.00 18 มี.ค.62

111 จ้างเหมาซ่อมห้องน่้า 2,500.00          - เฉพาะเจาจง นายวิชัย แนวสุภาพ นายวิชัย แนวสุภาพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 129/2562
ม.56(2)(ข) 2,500.00 2,500.00 18 มี.ค.62

112 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3,886.00          - เฉพาะเจาจง บ.เจริญเคหะโฮมาร์ต จก. บ.เจริญเคหะโฮมาร์ต จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 130/2562
ม.56(2)(ข) 3,886.00 3,886.00 18 มี.ค.62

ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

113 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 3,160.00          - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 131/2562
ม.56(2)(ข) 3,160.00 3,160.00 25 มี.ค.62

114 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,800.00          - เฉพาะเจาจง ไทยแสงแบตเตอรี ไทยแสงแบตเตอรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 132/2562
ม.56(2)(ข) 2,800.00 2,800.00 25 มี.ค.62

115 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,160.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 133/2562
ม.56(2)(ข) 1,160.00 1,160.00 29 มี.ค.62

116 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,570.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 134/2562
ม.56(2)(ข) 1,570.00 1,570.00 29 มี.ค.62

117 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,960.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 135/2562
ม.56(2)(ข) 3,960.00 3,960.00 29 มี.ค.62

118 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,741.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 136/2562
ม.56(2)(ข) 3,741.00 3,741.00 29 มี.ค.62

119 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (มี.ค.62) 2,498.72          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,498.72 2,498.72 30ต.ค.61

120 จ้างเหมาตัดหญ้าสนง. 2,000.00          - เฉพาะเจาจง นายทวีศักด์ิ บุญมั น นายทวีศักด์ิ บุญมั น คุณภาพเหมาะสมกับราคา 137/2562
ม.56(2)(ข) 2,000.00 2,000.00 29 มี.ค.62

121 จ้างเหมาบริการ ธุรการ 51,000.00        - เฉพาะเจาจง น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ น.ส.ปิยาภรณ์ หลิมเจริญ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 138/2562
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 1 เม.ย.62

122 จ้างเหมาบริการ ยาม 51,000.00        - เฉพาะเจาจง นายวีรศักด์ิ บุญมั น นายวีรศักด์ิ บุญมั น คุณภาพเหมาะสมกับราคา 139/2562
ม.56(2)(ข) 51,000.00 51,000.00 1 เม.ย.62

123 จ้างเหมาบริการ ท่าความสะอาด 49,800.00        - เฉพาะเจาจง นางสีไว ก้องสโตร์ นางสีไว ก้องสโตร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 140/2562
ม.56(2)(ข) 49,800.00 49,800.00 1 เม.ย.62

124 จ้างเหมาบริการ Seabook (6 เดือน) 72,000.00        - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อินทรทิพย์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 141/2562
ม.56(2)(ข) 72,000.00 72,000.00 1 เม.ย.62

125 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 8,959.11          - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์จก. บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 142/2562
ม.56(2)(ข) 8,959.11 8,959.11 17 เม.ย.62

126 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,520.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 143/2562
ม.56(2)(ข) 1,520.00 1,520.00 17 เม.ย.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

127 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,430.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 144/2562
ม.56(2)(ข) 3,430.00 3,430.00 17 เม.ย.62

128 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 4,960.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 145/2562
ม.56(2)(ข) 4,960.00 4,960.00 17 เม.ย.62

129 จ้างท่าป้ายไวนิล 800.00             - เฉพาะเจาจง ร้าน ช ศิลป์ ร้าน ช ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 146/2562
ม.56(2)(ข) 800.00 800.00 17 เม.ย.62

130 จ้างท่าป้ายไวนิล 675.00             - เฉพาะเจาจง ร้านอ้ิงค์ 2554 ร้านอ้ิงค์ 2554 คุณภาพเหมาะสมกับราคา 147/2562
ม.56(2)(ข) 675.00 675.00 17 เม.ย.62

131 จ้างท่าป้ายไวนิล+ติดต้ัง 1,400.00          - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 148/2562
ม.56(2)(ข) 1,400.00 1,400.00 25 เม.ย.62

132 ซ้ือวัสดุสนง. 4,680.00          - เฉพาะเจาจง หจก.จันทบุรีเครื องเรือน หจก.จันทบุรีเครื องเรือน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 149/2562
ม.56(2)(ข) 4,680.00 4,680.00 25 เม.ย.62

133 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (เม.ย.62) - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 0.00 0.00 30ต.ค.61

134 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,080.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 150/2562
ม.56(2)(ข) 1,080.00 1,080.00 3 พ.ค.62

135 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,870.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 151/2562
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 3 พ.ค.62

136 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,090.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 152/2562
ม.56(2)(ข) 2,090.00 2,090.00 3 พ.ค.62

137 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,590.00          - เฉพาะเจาจง บ.คอมพิวเตอร์ บ.คอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 153/2562
ม.56(2)(ข) 4,590.00 4,590.00 3 พ.ค.62

138 จ้างตรวจสอบและแก้ไขไฟฟ้าแรงสูง 785.05             - เฉพาะเจาจง กฟภ.จันทบุรี กฟภ.จันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 154/2562
ม.56(2)(ข) 785.05 785.05 8 พ.ค.62

139 จ้างถ่ายเอกสาร 1,177.00          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 155/2562
ม.56(2)(ข) 1,177.00 1,177.00 13 พ.ค.62

140 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760 จบ. 2,938.86          - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 156/2562
ม.56(2)(ข) 2,938.86 2,938.86 13 พ.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

141 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,880.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 157/2562
ม.56(2)(ข) 1,880.00 1,880.00 14 พ.ค.62

142 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 4,960.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 158/2562
ม.56(2)(ข) 4,960.00 4,960.00 14 พ.ค.62

143 จ้างเหมาบริการ ขับรถยนต์ 36,000.00        - เฉพาะเจาจง นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ์ นายอวิรุจน์ หว้าพิทักษ์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 159/2562
ม.56(2)(ข) 36,000.00 36,000.00 28 พ.ค.62

144 จ้างเหมาจัดสถานที ปล่อยพันธ์ุสัตว์น่้า 15,000.00        - เฉพาะเจาจง นายวิชัย แนวสุภาพ นายวิชัย แนวสุภาพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 160/2562
ม.56(2)(ข) 15,000.00 15,000.00 28 พ.ค.62

145 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 จบ. 5,755.00          - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 161/2562
ม.56(2)(ข) 5,755.00 5,755.00 28 พ.ค.62

146 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 จบ. 8,080.00          - เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 162/2562
ม.56(2)(ข) 8,080.00 8,080.00 28 พ.ค.62

147 จ้างเหมาท่าป้าย,โครงกระชัง 11,770.00        - เฉพาะเจาจง หจก.เอ็มซีโมเดร์นดีไซน์ หจก.เอ็มซีโมเดร์นดีไซน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 163/2562
ม.56(2)(ข) 11,770.00 11,770.00 28 พ.ค.62

148 ซ้ือวัสดุการเกษตร 47,998.60        - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด-เค็ม คุณภาพเหมาะสมกับราคา 164/2562
ม.56(2)(ข) 47,998.60 47,998.60 28 พ.ค.62

149 ซ้ือวัสดุสนง. 850.00             - เฉพาะเจาจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 165/2562
ม.56(2)(ข) 850.00 850.00 28 พ.ค.62

150 ค่าเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (พ.ค.62) 2,665.64          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,665.64 2,665.64 30ต.ค.61

151 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,980.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 166/2562
ม.56(2)(ข) 1,980.00 1,980.00 6 มิ.ย.62

152 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,750.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 167/2562
ม.56(2)(ข) 1,750.00 1,750.00 6 มิ.ย.62

153 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,720.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 168/2562
ม.56(2)(ข) 1,720.00 1,720.00 6 มิ.ย.62

154 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,280.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 169/2562
ม.56(2)(ข) 3,280.00 3,280.00 6 มิ.ย.62

ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562

11



ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

155 จ้างท่าตรายาง 270.00             - เฉพาะเจาจง พวงพิศตรายาง พวงพิศตรายาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 170/2562
ม.56(2)(ข) 270.00 270.00 6 มิ.ย.62

156 จ้างเหมาบริการเตรียมกิจกรรมระบายสี 3,300.00          - เฉพาะเจาจง น.ส.ปรียาลักษณ์ เรืองรัตน์ น.ส.ปรียาลักษณ์ เรืองรัตน์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 171/2562
ม.56(2)(ข) 3,300.00 3,300.00 6 มิ.ย.62

157 จ้างท่าป้ายมอบปัจจัยการผลิตฯ 1,400.00          - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 172/2562
ม.56(2)(ข) 1,400.00 1,400.00 6 มิ.ย.62

158 ซ้ือวัสดุ สนง. 4,050.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 173/2562
ม.56(2)(ข) 4,050.00 4,050.00 7 มิ.ย.62

159 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,800.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 174/2562
ม.56(2)(ข) 1,800.00 1,800.00 7 มิ.ย.62

160 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,670.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 175/2562
ม.56(2)(ข) 2,670.00 2,670.00 7 มิ.ย.62

161 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,360.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 176/2562
ม.56(2)(ข) 3,360.00 3,360.00 7 มิ.ย.62

162 จ้างเหมาเช่ารถยนต์ 10,500.00        - เฉพาะเจาจง นางวันเพ็ญ ลอยลิ ว นางวันเพ็ญ ลอยลิ ว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 177/2562
ม.56(2)(ข) 10,500.00 10,500.00 7 มิ.ย.62

163 จ้างถ่ายเอกสาร 5,959.90          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ บ.ต้นฉบับ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 178/2562
ม.56(2)(ข) 5,959.90 5,959.90 17 มิ.ย.62

164 ซ้ือวัสดุ สนง. 6,930.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 179/2562
ม.56(2)(ข) 6,930.00 6,930.00 17 มิ.ย.62

165 ซ้ือวัสดุ สนง. 11,753.00        - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 180/2562
ม.56(2)(ข) 11,753.00 11,753.00 17 มิ.ย.62

166 ซ้ือวัสดุ สนง. 5,446.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 181/2562
ม.56(2)(ข) 5,446.00 5,446.00 24 มิ.ย.62

167 จ้างเหมาเช่ารถยนต์ 5,000.00          - เฉพาะเจาจง นางวันเพ็ญ ลอยลิ ว นางวันเพ็ญ ลอยลิ ว คุณภาพเหมาะสมกับราคา 182/2562
ม.56(2)(ข) 5,000.00 5,000.00 24 มิ.ย.62

168 จ้างถ่ายเอกสาร 1,926.00          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ บ.ต้นฉบับ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 183/2562
ม.56(2)(ข) 1,926.00 1,926.00 24 มิ.ย.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

169 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 1,600.00          - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 184/2562
ม.56(2)(ข) 1,600.00 1,600.00 24 มิ.ย.62

170 ค่าจ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (มิ.ย.62) 3,301.49          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 3,301.49 3,301.49 30ต.ค.61

171 ซ้ือวัสดุส่านักงานฯ 415.00             - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 185/2562
ม.56(2)(ข) 415.00 415.00 5 ก.ค.62

172 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 4,140.90          - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ่ากัด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 186/2562
ม.56(2)(ข) 4,140.90 4,140.90 5 ก.ค.62

173 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,250.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 187/2562
ม.56(2)(ข) 5,250.00 5,250.00 5 ก.ค.62

174 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 8,940.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 188/2562
ม.56(2)(ข) 8,940.00 8,940.00 5 ก.ค.62

175 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,060.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 189/2562
ม.56(2)(ข) 1,060.00 1,060.00 5 ก.ค.62

176 จ้างเหมาซ่อมกระชังเล้ียงปลา 30,300.00        - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 190/2562
ม.56(2)(ข) 30,300.00 30,300.00 5 ก.ค.62

177 จ้างเหมาท่าป้ายไวนิล 4,000.00          - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 191/2562
ม.56(2)(ข) 4,000.00 4,000.00 8 ก.ค.62

178 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,870.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 192/2562
ม.56(2)(ข) 1,870.00 1,870.00 19 ก.ค.62

179 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,020.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 193/2562
ม.56(2)(ข) 2,020.00 2,020.00 19 ก.ค.62

180 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 600.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 194/2562
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 19 ก.ค.62

181 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 4,910.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 195/2562
ม.56(2)(ข) 4,910.00 4,910.00 19 ก.ค.62

182 ซ้ือวัสดุสนง. 380.00             - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 196/2562
ม.56(2)(ข) 380.00 380.00 23 ก.ค.62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

183 ซ้ือวัสดุสนง. 1,290.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 197/2562
ม.56(2)(ข) 1,290.00 1,290.00 23 ก.ค.62

184 จ้างซ่อมเครื องปร้ินท์เตอร์ 5,150.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 198/2562
ม.56(2)(ข) 5,150.00 5,150.00 23 ก.ค.62

185 ซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.00          - เฉพาะเจาจง หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด หล่อพันธ์ุปลาน่้าจืด คุณภาพเหมาะสมกับราคา 199/2562
ม.56(2)(ข) 1,200.00 1,200.00 23 ก.ค.62

186 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 200/2562
ม.56(2)(ข) 3,000.00 3,000.00 23 ก.ค.62

187 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 2,180.00          - เฉพาะเจาจง เคทีโกรว์อัพ เคทีโกรว์อัพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 201/2562
ม.56(2)(ข) 2,180.00 2,180.00 23 ก.ค.62

188 จ้างท่าป้ายไวนิล 2,400.00          - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 201/1/2562
ม.56(2)(ข) 2,400.00 2,400.00 23 ก.ค.62

189 ค่าจ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ก.ค.62) 2,950.79          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 2,950.79 2,950.79 30ต.ค.61

190 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,840.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 202/2562
ม.56(2)(ข) 1,840.00 1,840.00 2 ส.ค.62

191 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 600.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 203/2562
ม.56(2)(ข) 600.00 600.00 2 ส.ค.62

192 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 4,370.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 204/2562
ม.56(2)(ข) 4,370.00 4,370.00 2 ส.ค.62

193 ซ้ือวัสดุการเกษตร 4,620.00          - เฉพาะเจาจง บจ.สมชายพานิชสตีลจันทบุรี บจ.สมชายพานิชสตีลจันทบุรี คุณภาพเหมาะสมกับราคา 205/2562
ม.56(2)(ข) 4,620.00 4,620.00 2 ส.ค.62

194 ซ้ือวัสดุ สนง. 1,605.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 206/2562
ม.56(2)(ข) 1,605.00 1,605.00 2 ส.ค.62

195 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4,758.00          - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 207/2562
ม.56(2)(ข) 4,758.00 4,758.00 2 ส.ค.62

196 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 200.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ฯ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 208/2562
ม.56(2)(ข) 200.00 200.00 2 ส.ค.62

ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

197 จ้างท่าป้ายไวนิล 4,800.00          - เฉพาะเจาจง ช.ศิลป์ ช.ศิลป์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 209/2562
ม.56(2)(ข) 4,800.00 4,800.00 8 ส.ค.62

198 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 23,600.00        - เฉพาะเจาจง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง หจก.ยงกิจศูนย์ยาง คุณภาพเหมาะสมกับราคา 210/2562
ม.56(2)(ข) 23,600.00 23,600.00 8 ส.ค.62

199 จ้างเหมาบริการตัดหญ้า 2,000.00          - เฉพาะเจาจง นายวีรศักด์ิ บุญมั น นายวีรศักด์ิ บุญมั น คุณภาพเหมาะสมกับราคา 211/2562
ม.56(2)(ข) 2,000.00 2,000.00 13 ส.ค.62

200 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 950.00             - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 212/2562
ม.56(2)(ข) 950.00 950.00 13 ส.ค.62

201 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,400.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 213/2562
ม.56(2)(ข) 1,400.00 1,400.00 13 ส.ค.62

202 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 25,900.00        - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 214/2562
ม.56(2)(ข) 25,900.00 25,900.00 13 ส.ค.62

203 ซ้ือวัสดุน่้ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,420.00          - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแสและน่้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 215/2562
ม.56(2)(ข) 1,420.00 1,420.00 14 ส.ค.62

204 จ้างเหมาเปลี ยนรางประตูหน้าสนง. 2,600.00          - เฉพาะเจาจง ณ นาวินศิลป ณ นาวินศิลป คุณภาพเหมาะสมกับราคา 216/2562
ม.56(2)(ข) 2,600.00 2,600.00 14 ส.ค.62

205 วัสดุส่านักงานฯ 2,007.00          เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 217/2562
ม.56(2)(ข) 2,007.00 2,007.00 19 ส.ค. 62

206 ค่าจ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ส.ค.62) 3,681.87          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 3,681.87 3,681.87 30ต.ค.61

207 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 1,593.00          เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 218/2562
ม.56(2)(ข) 1,593.00 1,593.00 2 ก.ย. 62

208 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,770.00          เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 219/2562
ม.56(2)(ข) 2,770.00 2,770.00 2 ก.ย. 62

209 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ นก-5761 34,930.00        เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 220/2562
ม.56(2)(ข) 34,930.00 34,930.00 4 ก.ย. 62

210 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กข-258 30,180.00        เฉพาะเจาจง กวงซินเซอร์วิส กวงซินเซอร์วิส คุณภาพเหมาะสมกับราคา 221/2562
ม.56(2)(ข) 30,180.00 30,180.00 4 ก.ย. 62

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ

หรือจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำท่ีเสนอ ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

211 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 2,000.00          เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 222/2562
ม.56(2)(ข) 2,000.00 2,000.00 23 ก.ย. 62

212 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 3,380.00          เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 223/2562
ม.56(2)(ข) 3,380.00 3,380.00 23 ก.ย. 62

213 วัสดุส่านักงานฯ 2,160.00          เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 224/2562
ม.56(2)(ข) 2,160.00 2,160.00 24 ก.ย. 62

214 วัสดุส่านักงานฯ 1,296.00          เฉพาะเจาจง ร้านออฟฟิศ มาร์ต ร้านออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 225/2562
ม.56(2)(ข) 1,296.00 1,296.00 24 ก.ย. 62

215 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 562.00             เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 226/2562
ม.56(2)(ข) 562.00 562.00 24 ก.ย. 62

216 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื น 8,290.00          เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน่้ามัน(สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 227/2562
ม.56(2)(ข) 8,290.00 8,290.00 24 ก.ย. 62

217 ค่าจ้างเช่าเครื องถ่ายเอกสาร (ก.ย.62) 1,868.22          - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ จก. บ.ต้นฉบับ จก. คุณภาพเหมาะสมกับราคา 3/2562
ม.56(2)(ข) 1,868.22 1,868.22 30ต.ค.61

รวม 2,028,793.55   

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ส ำนักงำนประมงจังหวัดจันทบุรี
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การวิเคราะห์การด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  ของส่านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี   ในปีงบประมาณ 2562
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ส่านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี มีการด่าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง รวม 217 เรื อง เป็นเงิน 2,028,793.55 บาท โดยจ่าแนกตามวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง ดังน้ี

1. วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นจ่านวน 216 เรื อง  คิดเป็นร้อยละ 99.54   เป็นเงินงบประมาณ 1,488,793.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.38
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เป็นจ่านวน 1 เรื อง คิดเป็นร้อยละ 0.46  เป็นเงินงบประมาณ 540,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.62

ท้ังน้ี จะเห็นว่าวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างที ส่านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี ใช้เป็นส่วนใหญ่ คือวิธีเฉพาะเจาะจง  รองลงมาคือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง ในปีงบประมาณ 2562
1. ผู้รับผิดชอบโครงการไม่ด่าเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินที แตละส่วนก่าหนด
2. การขาดความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐฯ
3. ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอความต้องการในการจัดหาพัสดุ แต่แจ้งรายละเอียดพัสดุไม่ชัดเจน
4. ความเร่งด่วนของการจัดซ้ือจัดจ้างท่าให้เกิดปัญหาในการด่าเนินงานท่าให้เกิดความผิดพลาด
5. เมื อได้รับจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนและมีก่าหนดเงื อนเวลาในการปฏิบัติ อาจท่าให้การจัดซ้ือจัดจ้างไม่ครบถ้วน ถูกต้อง
6. พัสดุบางรายการไม่มีขายในจังหวัด หรือมี แต่ราคาสูงกว่าปกติ เมื อเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซ้ือจัดจ้าง
1. ผู้รับผิดชอบโครงการต้องท่าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง และด่าเนินการตามแผนที ก่าหนดไว้ เพื อให้เจ้าหน้าที รับผิดชอบงานด้านพัสดุ มีเวลาในการจัดซ้ือจัดจ้าง และไม่เร่งรีบในช่วงปลายปีงบประมาณ
2. ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องจัดท่ารายละเอียดของพัสดุที ต้องการใช้ให้ชัดเจน
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