
แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 3,370.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 40/2564
ม.56(2)(ข) 3,370.00 3,370.00 1 มี.ค.64

2 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (ต.ค.63) 4,245.49           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ บ.ต้นฉบับ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 7/2564
ม.56(2)(ข) 4,245.49 4,245.49 30 ต.ค.63

3 วสัดุ สนง. 634.00              - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 41/2564
ม.56(2)(ข) 634.00 634.00 1 มี.ค.64

4 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760จบ. 3,119.53           - เฉพาะเจาจง บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ บ.ประชากิจมอเตอร์เซลส์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 42/2564
ม.56(2)(ข) 3,119.53 3,119.53 3 มี.ค.64

5 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กต-6760จบ. 6,200.00           - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 43/2564
ม.56(2)(ข) 6,200.00 6,200.00 3 มี.ค.64

6 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Seabook) 12,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 44/2564
ม.56(2)(ข) 12,000.00 12,000.00 3 มี.ค.64

7 วสัดุ สนง. 4,320.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 45/2564
ม.56(2)(ข) 4,320.00 4,320.00 9 มี.ค.64

8 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส้ารองไฟ 1,000.00           - เฉพาะเจาจง เคทีโกรวอ์ัพ เคทีโกรวอ์ัพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 46/2564
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 9 มี.ค.64

9 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองโน๊ตบุค๊ 3,120.00           - เฉพาะเจาจง เคทีโกรวอ์ัพ เคทีโกรวอ์ัพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 47/2564
ม.56(2)(ข) 3,120.00 3,120.00 9 มี.ค.64

10 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,250.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 48/2564
ม.56(2)(ข) 2,250.00 2,250.00 9 มี.ค.64

11 วสัดุคอมพิวเตอร์ 1,000.00           - เฉพาะเจาจง เคทีโกรวอ์ัพ เคทีโกรวอ์ัพ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 49/2564
ม.56(2)(ข) 1,000.00 1,000.00 11 มี.ค.64

12 วสัดุคอมพิวเตอร์ 2,320.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 50/2564
ม.56(2)(ข) 2,320.00 2,320.00 12 มี.ค.64

13 วสัดุ สนง. 1,520.00           - เฉพาะเจาจง ออฟฟิศ มาร์ต ออฟฟิศ มาร์ต คุณภาพเหมาะสมกับราคา 51/2564
ม.56(2)(ข) 1,520.00 1,520.00 12 มี.ค.64

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

วันที ่30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชือ่ผู้เสนอราคา ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขทีแ่ละวนัทีข่องสญัญา

หรือจัดจ้าง (บาท) (บาท) และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป หรือขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

แบบสรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
(ชือ่หน่วยงาน) ส านักงานประมงจังหวัดจันทบุรี

วันที ่30  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

14 จ้างเหมาท้าป้าย 1,230.50           - เฉพาะเจาจง หจก.สามดีเวร์ิค หจก.สามดีเวร์ิค คุณภาพเหมาะสมกับราคา 52/2564
ม.56(2)(ข) 1,230.50 1,230.50 12 มี.ค.64

15 วสัดุเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน 4,140.00           - เฉพาะเจาจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) หจก.ไพรัชแก๊สและน้้ามัน (สาขา1) คุณภาพเหมาะสมกับราคา 53/2564
ม.56(2)(ข) 4,140.00 4,140.00 16 มี.ค.64

16 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ กง-2640 จบ. 4,530.00           - เฉพาะเจาจง กวงซิน กวงซิน คุณภาพเหมาะสมกับราคา 54/2564
ม.56(2)(ข) 4,530.00 4,530.00 30 มี.ค.64

17 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ขับรถยนต์) 27,000.00         - เฉพาะเจาจง นายเสาวพล เถียรทิน นายเสาวพล เถียรทิน จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 55/2564
ม.56(2)(ข) 27,000.00 27,000.00 31 มี.ค.64

18 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ธรุการ) 25,500.00         - เฉพาะเจาจง นายสุวนิัย เงินโสม นายสุวนิัย เงินโสม จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 56/2564
ม.56(2)(ข) 25,500.00 25,500.00 31 มี.ค.64

19 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (ยาม) 25,500.00         - เฉพาะเจาจง นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ นายวรีศักด์ิ บุญมัน่ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 57/2564
ม.56(2)(ข) 25,500.00 25,500.00 31 มี.ค.64

20 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (แม่บ้าน) 24,900.00         - เฉพาะเจาจง นางสีไว ก้องสโตร์ นางสีไว ก้องสโตร์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 58/2564
ม.56(2)(ข) 24,900.00 24,900.00 31 มี.ค.64

21 จ้างเหมาบุคคลภายนอก (Seabook) 24,000.00         - เฉพาะเจาจง น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ น.ส.สุกัญญา อิทรทิพย์ จ้างต่อเนือ่ง,มีความช้านาญงาน 59/2564
ม.56(2)(ข) 24,000.00 24,000.00 31 มี.ค.64

22 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร (มี.ค.64) 3,887.31           - เฉพาะเจาจง บ.ต้นฉบับ บ.ต้นฉบับ คุณภาพเหมาะสมกับราคา 7/2564
ม.56(2)(ข) 3,887.31 3,887.31 30 ต.ค.64

130,787.31     


