
แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

1

วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน ประจ้ำเดือนกรกฎำคม 

2565

      5,130.00       5,130.00 เฉพาะเจาะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สิงห์

อ้ำนวย (สำขำ 2)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด สิงห์

อ้ำนวย (สำขำ 2)
เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  44/2565 ลง
วันที   1 กรกฎาคม 

2565

2
น้้ำด่ืม ประจ้ำเดือนกรกฎำคม
 2565

        420.00         420.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำน ที เอ็ม แอมแทค ร้ำน ที เอ็ม แอมแทค เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  46/2565 ลง
วันที   1 กรกฎาคม 

2565

3

วัสดุน้้ำมันเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน ประจ้ำเดือนสิงหำคม 

2565

      1,920.00       1,920.00 เฉพาะเจาะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แจ๋ว 
แจ๋ว เอนเนอร์จี 

(ส้ำนักงำนใหญ่)

ห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด แจ๋ว 
แจ๋ว เอนเนอร์จี 

(ส้ำนักงำนใหญ่)

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  51/2565 ลง
วันที   1 สิงหาคม 2565

4

ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ
ยำนพำหนะ หมำยเลข
ทะเบียน 6 กฎ 1269 กทม.

      4,045.00       4,045.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จันทบุรีปิยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด

บริษัท จันทบุรีปิยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  53/2565 ลง
วันที   1 สิงหาคม 2565

5 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 2,230.00 2,230.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำรุงวงษ์ ร้ำนบ้ำรุงวงษ์ เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  54/2565 ลง
วันที   2 สิงหาคม 2565

6 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 3,305.00 3,305.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนบ้ำรุงวงษ์ ร้ำนบ้ำรุงวงษ์ เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  55/2565 ลง
วันที   4 สิงหาคม 2565

7

ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ
ยำนพำหนะ หมำยเลข

ทะเบียน 6กฎ 1264 กทม.

      4,080.00       4,080.00 เฉพาะเจาะจง
บริษัท จันทบุรีปิยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด

บริษัท จันทบุรีปิยะ
มอเตอร์ จ้ำกัด

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  56/2565 ลง
วันที   5 สิงหาคม 2565

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565
วันท่ี 1-31 สิงหำคม 2565

ด่ำนตรวจประมงจันทบุรี



แบบ สขร.1

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้ำง
วงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจะจ้ำง
รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง

รำยช่ือผู้เสนอรำคำและ
รำคำท่ีเสนอ

ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของ

สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซ้ือหรือจ้ำง

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือนสิงหำคม 2565
วันท่ี 1-31 สิงหำคม 2565

ด่ำนตรวจประมงจันทบุรี

8
ซ่อมแซมบ้ำรุงรักษำ

เคร่ืองปรับอำกำศ
      2,200.00       2,200.00 เฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญกิจ เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส ส้ำนักงำน

ใหญ่

หจก.เจริญกิจ เซลส์ 
แอนด์ เซอร์วิส ส้ำนักงำน

ใหญ่

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  57/2565 ลง
วันที   5 สิงหาคม 2565

9

ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ
ยำนพำหนะ หมำยเลข
ทะเบียน ฮล 7183 กทม.

      7,090.00       7,090.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำน อู่อ๊อดแหลมสิงห์ ร้ำน อู่อ๊อดแหลมสิงห์ เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  58/2565 ลง
วันที   5 สิงหาคม 2565

10

ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ
ยำนพำหนะ หมำยเลข

ทะเบียน 6กข 1672 กทม.

8,849.44 8,849.44 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยต้ำจันทบุรี 
(1972) ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ

 จ้ำกัด

บริษัท โตโยต้ำจันทบุรี 
(1972) ผู้จ้ำหน่ำยโตโยต้ำ

 จ้ำกัด

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  59/2565 ลง
วันที   8 สิงหาคม 2565

11

ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว (ตู้
แช่ ขนำด 32 คิวบิกฟุต ย่ีห้อ
 S-COOL รุ่น STL124V)

      1,500.00       1,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้ำนเจริญกิจเคร่ืองเย็น ร้ำนเจริญกิจเคร่ืองเย็น เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  60/2565 ลง
วันที   8 สิงหาคม 2565

12

วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง 
(แบตเตอร่ีส้ำหรับรถยนต์
หมำยเลขทะเบียน 6กข 
1672 กทม.)

      3,700.00       3,700.00 เฉพาะเจาะจง
ไทยแสงแบตเตอร่ี 
ส้ำนักงำนใหญ่

ไทยแสงแบตเตอร่ี 
ส้ำนักงำนใหญ่

เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  61/2565 ลง
วันที   10 สิงหาคม 

2565

13
เหมำท้ำแผ่นประชำสัมพันธ์

ไวนิล
      1,200.00       1,200.00 เฉพาะเจาะจง

ร้ำนเอฟดี ปร๊ินท์ งำน

ป้ำยทุกชนิด

ร้ำนเอฟดี ปร๊ินท์ งำน

ป้ำยทุกชนิด
เสนอราคาต ่าสุดและไม่
เกินวงเงินงบประมาณ

เลขที  62/2565 ลง
วันที   29 สิงหาคม 

2565


