
แบบ สขร.1

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

เลขที่และวันที่

1 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 112.50        ร้านอวนสามแยก 112.50         ร้านอวนสามแยก 112.50        ใบส่ังซ้ือ 300/2562

ลว. 13 ส.ค.62

2 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 1,040.00     นายบรรลือ หงษ์คู 1,040.00      นายบรรลือ หงษ์คู 1,040.00      จ.455/2562

ลว. 21 ส.ค.62

3 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 1,099.00     บริษัท วิริยะประกนัภัย 1,099.00      บริษัท วิริยะประกนัภัย 1,099.00      จ.459/2562

ลว. 28 ส.ค.62

4 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 1,169.00     ร้าน ก.อปุกรณ์ 1,169.00      ร้าน ก.อปุกรณ์ 1,169.00      จ.464/2562

ลว. 28 ส.ค.62

5 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 180.00        ร้านยู่เซ่งฮวด 180.00         ร้านยู่เซ่งฮวด 180.00        จ.465/2562

ลว. 28 ส.ค.62

6 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 960.00        หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 960.00         หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 960.00        ใบส่ังซ้ือ 385/2562

ลว. 12 ก.ค.62

7 1,120,660.00  เฉพาะเจาะจง 1,070.00     1,070.00      1,070.00      ใบส่ังซ้ือ318/2562

ลว. 20 ส.ค.62

8 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 3,600.00     นายอภิชัย เจริญจติต์ 3,600.00      นายอภิชัย เจริญจติต์ 3,600.00      จ.456/2562

ลว. 21 ส.ค.62

9 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 888.00        หจก.สีปณุยรัตน์ จนัทร์นิมิต 888.00         หจก.สีปณุยรัตน์ จนัทร์นิมิต 888.00        จ.457/2562

ลว. 21 ส.ค.62

10 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 797.00        บ.ซีอาร์ จนัทบรีุ(ประเทศไทย) จ. 797.00         บ.ซีอาร์ จนัทบรีุ(ประเทศไทย) จ. 797.00        จ.462/2562

ลว. 28 ส.ค.62

11 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 1,860.00     บรรจงฟาร์ม 1,860.00      บรรจงฟาร์ม 1,860.00      ใบส่ังซ้ือ 319/2562

ลว. 22 ส.ค.62

12 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,770.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 1,770.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 1,770.00      ใบส่ังซ้ือ 270/2562

ลว. 2 ก.ค.62

13 1,120,660.00  เฉพาะเจาะจง 5,296.50     5,296.50      5,296.50      ใบส่ังซ้ือ 288/2562

ลว. 13 ส.ค.62

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ส่งเสริมและบริหาร
จัดการ

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ร้านไชยชนะ

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ประจ าเดือน กันยายน 2562

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมเคร่ืองปัม้ฉีดน้ าและ
เล่ือยยนต์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ค่าต่อทะเบยีนรถยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ร้านไชยชนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ส่งเสริมและบริหาร
จัดการ

วัสดุวิทยาศาสตร์
บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์
 จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนซ์ จ ากดั

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



14 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 67,997.43   67,997.43    67,997.43    ใบส่ังซ้ือ 293/2562

ลว. 13 ส.ค.62

15 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 28,355.00   28,355.00    28,355.00    ใบส่ังจา้ง317 /2562

ลว. 26 ส.ค.62

16 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 16,264.00   16,264.00    16,264.00    ใบส่ังจา้ง316 /2562

ลว. 22 ส.ค.62

17 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 39,055.00   39,055.00    39,055.00    ใบส่ังซ้ือ258 /2562

ลว. 8 ก.ค.62

18 1,120,660.00  เฉพาะเจาะจง 1,905.00     1,905.00      1,905.00      ใบส่ังซ้ือ320/2562

ลว. 30 ส.ค.62

19 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 20,250.00   นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 20,250.00    นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 20,250.00    ใบส่ังซ้ือ326 /2562

ลว. 6 ก.ย.62

20 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 840.00        ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00         ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00        จ.468/2562

ลว. 29 ส.ค.62

21 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 890.00        นางเรณู จติสงวน 890.00         นางเรณู จติสงวน 890.00        จ.463/2562

ลว. 28 ส.ค.62

22 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 2,625.00     บ.โฮม โปรดัส์ เซ็นเตอร์ 2,625.00      บ.โฮม โปรดัส์ เซ็นเตอร์ 2,625.00      จ.467/2562

ลว. 29 ส.ค.62

23 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 770.00        น.ส.อรอมุา ประเสริฐทอง 770.00         น.ส.อรอมุา ประเสริฐทอง 770.00        จ.476/2562

ลว. 2 ก.ย.62

24 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 2,400.00     บรรจงฟาร์ม 2,400.00      บรรจงฟาร์ม 2,400.00      ใบส่ังซ้ือ323 /2562

ลว. 30 ส.ค.62

25 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 8,180.00     8,180.00      8,180.00      ใบส่ังซ้ือ 330/2562

ลว. 13 ก.ย.62

26 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 35,000.00   35,000.00    35,000.00    ใบส่ังจา้ง 314/2562

ลว. 11 ก.ย.62

27 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 22,762.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 22,762.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 22,762.00    ใบส่ังซ้ือ325 /2562

ลว. 6 ก.ย.62

28 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 14,284.50   บริษัท ลิโก ้อนิสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั14,284.50    บริษัท ลิโก ้อนิสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากดั14,284.50    ใบส่ังซ้ือ313 /2562

ลว. 22 ส.ค.62

29 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 139.10        ร้านเปีย๊กการยนต์ 139.10         ร้านเปีย๊กการยนต์ 139.10        ใบส่ังซ้ือ327 /2562

ลว. 11 ก.ย.62

30 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 3,390.00     ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 3,390.00      ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 3,390.00      ใบส่ังซ้ือ328 /2562

ลว. 18 ก.ย.62

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

ค่าซ่อมแซมเคร่ือง
วิเคราะหย่ี์หอ้ Leco

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจา้งซ่อมแซมเรือไฟเบอร์
อูต่่อเรือช่างศักด์ิ โดย นาย
ภาณุศักด์ิ พรสวัสด์ิ

อูต่่อเรือช่างศักด์ิ โดย นาย
ภาณุศักด์ิ พรสวัสด์ิ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ส่งเสริมและบริหาร
จัดการ

วัสดุส านักงาน ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์

หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมหม้อนึ่งฆา่เชื้อด้วย
ไอน้ า

หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมเคร่ืองท าน้ า ID หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั หจก.อปุกรณ์และเคมีวิจยั
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์
 จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนซ์ จ ากดั



31 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 50.00          นางรุ่งนภา วงเวียน 50.00           นางรุ่งนภา วงเวียน 50.00          จ.461 /2562

ลว. 28 ส.ค.62

32 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 890.00        นางเรณู จติสงวน 890.00         นางเรณู จติสงวน 890.00        จ.485 /2562

ลว. 11 ก.ย.62

33 2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 2,250.00     ร้านลุงหลาด 2,250.00      ร้านลุงหลาด 2,250.00      จ.481 /2562

ลว. 11 ก.ย.62

34 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 342.00        342.00         342.00        จ.478/2562

ลว. 2 ก.ย.62

35 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,320.00     1,320.00      1,320.00      จ.479/2562

ลว. 2 ก.ย.62

36 4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,400.00     1,400.00      1,400.00      จ.475/2562

ลว. 2 ก.ย.62

37 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 1,259.00     บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1,259.00      บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จ ากดั 1,259.00      จ.469 /2562

ลว. 29 ส.ค.62

38 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 980.00        ร้าน ออฟฟศิมาร์ต 980.00         ร้าน ออฟฟศิมาร์ต 980.00        ใบส่ังซ้ือ322 /2562

ลว. 30 ส.ค.62

39 685,125.00     เฉพาะเจาะจง 444.00        ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 444.00         ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 444.00        ใบส่ังซ้ือ324 /2562

ลว. 2 ก.ย.62

40 1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 24,460.00   บรรจงฟาร์ม 2,460.00      บรรจงฟาร์ม 2,460.00      ใบส่ังซ้ือ320 /2562

ลว. 28 ส.ค.62

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจา้งเหมาบริการ นายอนุชาติ สินธุนาวา นายอนุชาติ สินธุนาวา
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ หจก.ปากแซงออกซิเย่น หจก.ปากแซงออกซิเย่น
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ นางเรณู จติสงวน นางเรณู จติสงวน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง


