
แบบ สขร.1

แผนงาน/โครงการ รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  จ านวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงิน
เหตุผลที่
ได้รับการ
คัดเลือก

เลขที่และวันที่

1 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 20,250.00   นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 20,250.00    นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 20,250.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่191/2562
ลว. 26 เม.ย.62

2 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 5,750.00     นายประณี ปรางศรี 5,750.00      นายประณี ปรางศรี 5,750.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่188/2562
ลว. 23 เม.ย.62

3 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 15,245.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 15,245.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 15,245.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่186/2562

ลว. 23 เม.ย.62

4 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 90,000.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 90,000.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 90,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่182/2562

ลว. 22 เม.ย.62

5 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 5,885.00     5,885.00      5,885.00      ใบส่ังจา้งเลขที่178/2562

ลว. 9เม.ย.62

6 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 6,500.00     หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 6,500.00      หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 6,500.00      ใบส่ังจา้งเลขที่184/2562

ลว. 23 เม.ย.62

7 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 14,451.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 14,451.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 14,451.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่185/2562

ลว. 23 เม.ย.62

8 323,800.00     เฉพาะเจาะจง 10,272.00   บริษัท ฟจู ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย) จ ากดั10,272.00    บริษัท ฟจู ิซีร็อกซ์(ประเทศไทย) จ ากดั10,272.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 169/2562
ลว. 2 เม.ย.62

9 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 117,871.20 117,871.20  117,871.20  ใบส่ังซ้ือเลขที่158/2562
ลว. 26 มี.ค.62

10 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 311.00        ร้านเจท้องค า 311.00         ร้านเจท้องค า 311.00        จ.256/2562

ลว. 9 เม.ย.62

11 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 4,840.00     4,840.00      4,840.00      จ.260/2562

ลว. 9เม.ย.62

12 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,400.00     1,400.00      1,400.00      จ.258/2562
ลว. 9เม.ย.62

13 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 504.00        ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 504.00         ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 504.00        จ.267/2562
ลว. 22 เม.ย.62

14 323,800.00     เฉพาะเจาะจง 2,860.00     อูช่่างหนุ่ม 2,860.00      อูช่่างหนุ่ม 2,860.00      ใบส่ังจา้งเลขที่ 190/2562
ลว. 25 เม.ย.62

บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง

บริษัท ยีนพลัส จ ากดั บริษัท ยีนพลัส จ ากดั

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 26 รายการ

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ค่าซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๔ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 รายการ

นางเรณู จติสงวน นางเรณู จติสงวน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ นายอนุชาติ สินธุนาวา นายอนุชาติ สินธุนาวา
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าทดสอบความ
ช านาญหอ้งปฏิบติัการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 ๙ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ



15 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 800.00        หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง 800.00         หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง 800.00        จ.257/2562

ลว. 9 เม.ย.62

16 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      จ.261/2562
ลว. 9 เม.ย.62

17 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 15,960.00   ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 15,960.00    ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 15,960.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่189/2562

ลว. 26 เม.ย.62

18 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 7,020.00     นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 7,020.00      นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 7,020.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่192/2562

ลว. 29 เม.ย.62

19 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 160.00        ร้านพวงพศิตรายาง 160.00         ร้านพวงพศิตรายาง 160.00        จ.281/2562

ลว. 1 พ.ค.62

20 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 3,780.00     บ.เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 3,780.00      บ.เจ.ไอ.บ.ีคอมพวิเตอร์ กรุ๊ป จ ากดั 3,780.00      จ.280/2562

ลว. 1 พ.ค.62

21 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 2,200.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 2,200.00      ร้านท้ายตลาดการเกษตร 2,200.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่193/2562

ลว. 1 พ.ค.62

22 168,000.00     เฉพาะเจาะจง 2,000.00     น.ส.แพรวพรรณ พลกจิ 2,000.00      น.ส.แพรวพรรณ พลกจิ 2,000.00      จ.273/2562

ลว. 29 เม.ย.62

23 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 480.00        ร้านยู่เซ่งฮวด 480.00         ร้านยู่เซ่งฮวด 480.00        จ.278/2562

ลว. 1 พ.ค.62

24 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 342.00        342.00         342.00        จ.275/2562

ลว. 29 เม.ย.62

25 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 77,789.00   77,789.00    77,789.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่151/2562

ลว. 15 มี.ค.62

26 168,000.00     เฉพาะเจาะจง 14,090.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 14,090.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 14,090.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่193/2562

ลว. 1 พ.ค..62

27 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 4,592.44     ร้านเปีย๊กการยนต์ 4,592.44      ร้านเปีย๊กการยนต์ 4,592.44      ใบส่ังซ้ือเลขที่194/2562

ลว. 7 พ.ค.62

28 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 25,000.00   นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00    นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่196/2562
ลว. 14 พ.ค.62

29 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 51,903.00   51,903.00    51,903.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่199/2562
ลว. 14 พ.ค..62

30 224,800.00     เฉพาะเจาะจง 38,490.00   หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 38,490.00    หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 38,490.00    ใบส่ังจา้งเลขที่ 204/2562

ลว. 10 พ.ค.62

31 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 2,500.00     นางพมิพา โชติผล 2,500.00      นางพมิพา โชติผล 2,500.00      จ.292/2562
ลว. 7 พ.ค.62

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุส านักงาน 
จ านวน 21 รายการ

หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 รายการ

หจก.ปากแซงออกซิเย่น หจก.ปากแซงออกซิเย่น
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุคอมพวิเตอร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๒ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 12 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมเคร่ืองปัน่
เหว่ียง

บริษัท ไซแอนติฟคิโปรโมชั่น 
จ ากดั

บริษัท ไซแอนติฟคิโปรโมชั่น 
จ ากดั

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุเชือ้เพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน ๗ รายการ



32 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,400.00     1,400.00      1,400.00      จ.290/2562
ลว. 10 พ.ค..62

33 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 3,290.00     3,290.00      3,290.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่250/2562

ลว. 14 พ.ค..62

34 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 840.00        ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00         ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00        จ.294/2562
ลว. 7 พ.ค.62

35 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 7,200.00     ร้านธัญรัตซีฟูด้ 7,200.00      ร้านธัญรัตซีฟูด้ 7,200.00      จ.289/2562

ลว. 7 พ.ค.62

36 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 7,200.00     ร้านจีเ่ซ่งฮวด 7,200.00      ร้านจีเ่ซ่งฮวด 7,200.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่208/2562
ลว. 17 พ.ค.62

37 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 9,000.00     นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 9,000.00      นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 9,000.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่211/2562
ลว. 17 พ.ค.62

38 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 10,255.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 10,255.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 10,255.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่195/2562

ลว. 7 พ.ค.62

39 323,800.00     เฉพาะเจาะจง 30,037.00   หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 30,037.00    หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 30,037.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 209/2562

ลว. 17 พ.ค.62

40 168,000.00     เฉพาะเจาะจง 6,418.00     6,418.00      6,418.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่157/2562

ลว. 15 มี.ค..62

41 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 92,250.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 92,250.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 92,250.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่150/2562

ลว. 22 พ.ค.62

42 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 5,500.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 5,500.00      ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 5,500.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่195/2562

ลว. 7 พ.ค.62

43 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 52,430.00   52,430.00    52,430.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่202/2562

ลว. 29 เม.ย.62
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน 1 รายการ

บริษัท พริมาไซแอนติฟคิ จ ากดั บริษัท พริมาไซแอนติฟคิ จ ากดั
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท 
จ ากดั

บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท 
จ ากดั

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

ครุภัณฑ์การเกษตร 
จ านวน ๔ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๓ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ นายอนุชาติ สินธุนาวา นายอนุชาติ สินธุนาวา
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 ๑๘ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ อูช่่างหนุ่ม อูช่่างหนุ่ม
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 ๑๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุส านักงาน 
จ านวน 29 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง



ใบส่ังจา้งเลขที่ 190/2562



ใบส่ังจา้งเลขที่ 204/2562


