
แบบ สขร.1

ที่ แผนงาน/โครงการ รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  จ านวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงิน
เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

เลขที่และวันที่

1 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 10,805.00     ร้านออฟฟิศมาร์ต 10,805.00     ร้านออฟฟิศมาร์ต 10,805.00     ใบส่ังซ้ือ 226/2561

ลว. 28 ส.ค.61

2 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 25,140.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 25,140.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 25,140.00     ใบส่ังซ้ือ 222/2561

ลว. 28 ส.ค.61

3 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 9,810.00       ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 9,810.00       ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 9,810.00       ใบส่ังซ้ือ 225/2561

ลว. 28 ส.ค.61

4 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 8,400.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเจริญกิจเซลส์แอนเซอร์วสิ8,400.00       ห้างหุน้ส่วนจ ากัดเจริญกิจเซลส์แอนเซอร์วสิ8,400.00       ใบส่ังซ้ือ 224/2561

ลว. 28 ส.ค.61

5 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 27,000.00     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27,000.00     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 27,000.00     ใบส่ังซ้ือ 223/2561

ลว. 28 ส.ค.61

6 1,098,964.00       เฉพาะเจาะจง 22,500.00     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22,500.00     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 22,500.00     ใบส่ังซ้ือ 223/2561

ลว. 28 ส.ค.61

7 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 4,800.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00       จ.324/2561

ลว. 17ส.ค.61

8 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 4,840.00       นางเรณู จิตสงวน 4,840.00       นางเรณู จิตสงวน 4,840.00       จ.307/2561

ลว. 31ก.ค.61

9 1,138,000.00       เฉพาะเจาะจง 18,000.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 18,000.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 18,000.00     ใบส่ังซ้ือ 222/2561

ลว. 28 ส.ค.61

10 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 4,830.00       นายอุดม ชอนศิลป์ 4,830.00       นายอุดม ชอนศิลป์ 4,830.00       จ.309/2561

ลว. 31ก.ค.61

11 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 990.00         เจ.พี มอร์เตอร์ 990.00         เจ.พี มอร์เตอร์ 990.00         จ.343/2561

ลว. 5ก.ย.61

ตรวจสอบ รับรองฯ
วัสดุการเกษตร 

จ านวน ๓ รายการ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๒ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

ค่าซ่อม
รถจักรยานยนต์

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
วัสดุเชื้อเพลิงและ

หล่อล่ืน จ านวน ๑ 
รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร 

จ านวน 4 รายการ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน กันยายน 2561
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจัย(สารสกัด
ข่าฯ)

ค่าตัดตัวอย่าง 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
ค่าซ่อมแซม

เคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
ค่าเตรียมตัวอย่าง
สไลด์ถาวรสัตว์ 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



12 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 2,430.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 2,430.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 2,430.00       จ.334/2561

ลว. 28 ส.ค.61

13 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 1,300.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00       จ.328/2561

ลว. 20 ส.ค.61

14 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 20,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 20,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 20,000.00     ใบส่ังซ้ือ 227/2561

ลว. 31 ส.ค.61

15 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,057.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 15,057.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 15,057.00     ใบส่ังซ้ือ 227/2561

ลว. 28 ส.ค.61

16 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 10,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 10,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 10,000.00     ใบส่ังซ้ือ 227/2561

ลว. 28 ส.ค.61

17 162,400.00         เฉพาะเจาะจง 15,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 15,000.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 15,000.00     ใบส่ังซ้ือ 227/2561

ลว. 28 ส.ค.61

18 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 24,492.30     หจก.สุพรรณ 2 24,492.30     หจก.สุพรรณ 2 24,492.30     ใบส่ังซ้ือ 228/2561

ลว. 28 ส.ค.61

19 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 9,700.00       นายประณี ปรางศรี 9,700.00       นายประณี ปรางศรี 9,700.00       ใบส่ังซ้ือ 161/2561

ลว. 5 ก.ย.61

20 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 18,198.00     หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน 18,198.00     หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน 18,198.00     ใบส่ังซ้ือ 232/2561

ลว. 28 ส.ค.61

21 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 14,150.00     หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 14,150.00     หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส14,150.00     ใบส่ังซ้ือ 229/2561

ลว. 3 ก.ย.61

22 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 19,900.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากดั 19,900.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด19,900.00     ใบส่ังซ้ือ 207/2561

ลว. 24 ก.ค.61

23 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 78,000.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากดั 78,000.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด78,000.00     ใบส่ังซ้ือ 207/2561

ลว. 24 ก.ค.61

24 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 136,000.00   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากดั 136,000.00   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด136,000.00   ใบส่ังซ้ือ 207/2561

ลว. 24 ก.ค.61

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุก่อสร้าง จ านวน
 ๑๕ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุก่อสร้าง จ านวน
 ๑๕ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ ค่าซ่อมตู้แช่แข็ง
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เฝ้าระวังฯ
ค่าจ้างเหมาเรือยนต์

 จ านวน ๑ งาน
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมเคร่ืองสูบน้ า
 จ านวน ๕ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
วัสดุก่อสร้าง จ านวน

 ๑๕ รายการ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาเกษตรสู่ smart 
famer

วัสดุก่อสร้าง จ านวน
 ๑๕ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
ตู้แช่แข้งอุณหภูมิ-
20องศาเซลเซียส

13.5

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
ตู้ลอยติดผนัง ขนาดไม่

น้อยกว่า 200*80*45ซม.
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุน้ ามันและ
เชื้อเพลิง จ านวน ๒

 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน นก 5870 

จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
โต๊ะส าหรับ

หอ้งปฏบิัติการไมน่้อย
กว่า90*80*75ซม.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



25 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 4,800.00       นายวินิจ งามแม้น 4,800.00       นายวินิจ งามแม้น 4,800.00       จ.336/2561

ลว. 31 ก.ค.61

26 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 4,500.00       น.ส.แพรวพรรณ พลกิจ 4,500.00       น.ส.แพรวพรรณ พลกิจ 4,500.00       จ.337/2561

ลว. 31 ก.ค.61

27 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 99,274.60     บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 99,274.60     บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 99,274.60     ใบส่ังซ้ือ 231/2561

ลว. 5 ก.ย.61

28 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 27,650.00     หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส27,650.00     หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส27,650.00     ใบส่ังซ้ือ 233/2561

ลว. 7 ก.ย.61

29 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 14,800.00     หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส14,800.00     หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส14,800.00     ใบส่ังซ้ือ 234/2561

ลว. 7 ก.ย.61

30 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 146,640.40   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด146,640.40   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด146,640.40   ใบส่ังซ้ือ 214/2561

ลว. 16 ส.ค.61

31 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 5,000.00       บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด5,000.00       บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ แอนซ์ จ ากัด5,000.00       ใบส่ังซ้ือ 214/2561

ลว. 16 ส.ค.61

32 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 177,014.50   บริษัท กิบไทย จ ากัด 177,014.50   บริษัท กิบไทย จ ากัด 177,014.50   ใบส่ังซ้ือ 210/2561

ลว. 7 ส.ค.61

33 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 200,000.00   บริษัท กิบไทย จ ากัด 200,000.00   บริษัท กิบไทย จ ากัด 200,000.00   ใบส่ังซ้ือ 206/2561

ลว. 26 ก.ค.61

34 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 15,803.00     ร้านอินเทรนด์เคร่ืองเขียน 15,803.00     ร้านอินเทรนด์เคร่ืองเขียน 15,803.00     ใบส่ังซ้ือ 238/2561

ลว. 17 ก.ย.61

35 334,000.00         เฉพาะเจาะจง 9,615.56       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด9,615.56       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด9,615.56       ใบส่ังซ้ือ 237/2561

ลว. 17 ก.ย.61

36 1,098,964.00       เฉพาะเจาะจง 4,950.00       ร้านกิมหยูโอสถ 4,950.00       ร้านกิมหยูโอสถ 4,950.00       351/2561

ลว. 7 ก.ย.61

37 5,862,300.00       เฉพาะเจาะจง 4,135.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,135.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,135.00       จ.344/2561

ลว. 5 ก.ย.61

เงินทุนวิจัย(สารสกัด
ข่าฯ)

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๕ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เฝ้าระวังฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

จ านวน ๑๙ รายการ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เฝ้าระวังฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๒ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน นข190 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน นก5870 

จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุส านักงาน 
จ านวน ๑๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

คาซ่อมรถยนต์
ทะเบียน กน 3827 

จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เฝ้าระวังฯ
วัสดุวิทยาศาสตร์ 

จ านวน ๑๐ รายการ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เฝ้าระวังฯ
ตู้ปลอดเชื้อขนาด
ไม่น้อยกว่า115*

80*45ซม.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ตรวจสอบ รับรองฯ
ซ่อมตู้แช่แข็ง ซันโย
 04-300-00068-00

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



38 2,356,700.00       เฉพาะเจาะจง 4,135.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,135.00       ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,135.00       จ.346/2561

ลว. 7 ก.ย.61

39 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 1,300.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00       จ.345/2561

ลว. 6 ก.ย.61

40 2,962,900.00       เฉพาะเจาะจง 4,855.00       บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 4,855.00       บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 4,855.00       จ.347/2561

ลว. 7 ก.ย.61

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุก่อสร้าง จ านวน
 7 รายการ

เฝ้าระวังฯ

เฝ้าระวังฯ
ค่าจ้างเหมาเรือยนต์

 จ านวน ๑ งาน
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์
น้ า

ซ่อมตู้แช่แข็ง ซันโย
 09-003-00158-00

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง


