
แบบ สขร.1

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

เลขที่และวันที่

1 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 600.00        บรรจงฟาร์ม 600.00         บรรจงฟาร์ม 600.00        ใบส่ังซ้ือ  116/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

2 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 8,100.00     นายสุชัชวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 8,100.00      นายสุชัชวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 8,100.00      ใบส่ังซ้ือ  115/2563

วันที่ 17 ม.ค.63

3 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 18,000.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 18,000.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 18,000.00    ใบส่ังซ้ือ  113/2563

วันที่ 21 ม.ค.63

4 335,100.00     เฉพาะเจาะจง 7,410.00     นายประณี ปรางศรี 7,410.00      นายประณี ปรางศรี 7,410.00      ใบส่ังซ้ือ  106/2563

วันที่ 29 ม.ค.63

5 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 21,400.00   บริษัท พริมาไซเอนติฟคิ จ ากดั 21,400.00    บริษัท พริมาไซเอนติฟคิ จ ากดั 21,400.00    ใบส่ังซ้ือ  45/2563

วันที่ 9 ธ.ค. 62

6 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 5,778.00     บริษัท กบิไทย จ ากดั 5,778.00      บริษัท กบิไทย จ ากดั 5,778.00      ใบส่ังซ้ือ  47/2563

วันที่ 9 ธ.ค. 62

7 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 37,878.00   บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 37,878.00    บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 37,878.00    ใบส่ังซ้ือ  46/2563

วันที่ 9 ธ.ค. 62

8 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 5,457.00     บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลางประเทศไทย จ ากดั 5,457.00      บริษทั หอ้งปฏิบติัการกลางประเทศไทย จ ากดั5,457.00      ใบส่ังจา้ง 63/2563

วันที่ 6 ม.ค.63

9 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 900.00        หจก.ชัยพฤกษต์รีรัตน์ 900.00         หจก.ชัยพฤกษต์รีรัตน์ 900.00        จ.119/2563

วันที่ 23 ม.ค.63

10 832,100.00     เฉพาะเจาะจง 2,330.00     ร้านพวงพิศตรายาง 2,330.00      ร้านพวงพิศตรายาง 2,330.00      ใบส่ังซ้ือ  117/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

11 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 1,200.00     ร้าน ช.ศิลป ์โฆษณา 1,200.00      ร้าน ช.ศิลป ์โฆษณา 1,200.00      ใบส่ังซ้ือ  114/2563

วันที่ 14 ม.ค.63

12 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 840.00        ร้าน ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00         ร้าน ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00        จ.93/2563
วันที่ 24 ธ.ค.63

13 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 3,090.00     อ านาจฟาร์ม 3,090.00      อ านาจฟาร์ม 3,090.00      จ.100/2563

วันที่ 27 ธ.ค.63

พฒันาและบริหาร
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง

ค่าจา้งวิเคราะหตั์วอย่าง
ปจัจยัการผลิต

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง



14 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.120/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

15 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 1,400.00     นายอนุชาติ สินุนาวา 1,400.00      นายอนุชาติ สินุนาวา 1,400.00      จ.118/2563

วันที่ 23 ม.ค.63

16 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 29,020.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 29,020.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 29,020.00    ใบส่ังซ้ือ  62/2563

วันที่ 6 ม.ค.63

17 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 275.00        ร้านเนินศรีบรูพา 275.00         ร้านเนินศรีบรูพา 275.00        จ.142/2563

วันที่ 5 ก.พ.63

18 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 495.00        ร้านลุงหลาด 495.00         ร้านลุงหลาด 495.00        จ.132/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

19 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      จ.128/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

20 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,140.00     นายบรรลือ หงษ์คู 1,140.00      นายบรรลือ หงษ์คู 1,140.00      จ.127/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

21 335,100.00     เฉพาะเจาะจง 2,160.00     สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห ์จ ากดั 2,160.00      สหกรณ์การเกษตรแหลมสิงห ์จ ากดั 2,160.00      จ.125/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

22 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,900.00     ร้านลุงหลาด 1,900.00      ร้านลุงหลาด 1,900.00      จ.138/2563

วันที่ 5 ก.พ.63

23 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 256.00        หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 256.00         หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 256.00        จ.124/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

24 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 5,885.00     บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลางประเทศไทย จ ากดั5,885.00      บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลางประเทศไทย จ ากดั5,885.00      ใบส่ังจา้ง61/2563

วันที่ 6 ม.ค.63

25 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.129/2563
วันที่ 12 ม.ค.63

26 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 340.00        ร้านลุงหลาด 340.00         ร้านลุงหลาด 340.00        จ.141/2563
วันที่ 5 ก.พ.63

27 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 2,000.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 2,000.00      ร้านท้ายตลาดการเกษตร 2,000.00      ใบส่ังซ้ือ125/2563

วันที่ 5 ก.พ.63

28 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,200.00     บรรจงฟาร์ม 1,200.00      บรรจงฟาร์ม 1,200.00      ใบส่ังซ้ือ127/2563
วันที่ 5 ก.พ.63

29 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,800.00     บรรจงฟาร์ม 1,800.00      บรรจงฟาร์ม 1,800.00      ใบส่ังซ้ือ156/2563
วันที่ 13 ก.พ.63

30 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,800.00     ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 1,800.00      ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 1,800.00      ใบส่ังซ้ือ128/2563
วันที่ 6 ก.พ.63

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง ค่าสอบเทียบอปุกรณ์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง

จดัจา้ง เหมารถตู้
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง ค่าจดัจา้ง เหมารถตู้

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุงานบา้นงานครัว

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง ค่าจดัจา้ง เหมารถตู้

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



31 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 900.00        นายประสิทธ์ิ อนนต์ 900.00         นายประสิทธ์ิ อนนต์ 900.00        จ.155/2563
วันที่ 11 ก.พ.63

32 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 74.00          หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 74.00           หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 74.00          จ.146/2563

วันที่ 6 ก.พ.63

33 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00         นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00        จ.131/2563

วันที่ 24 ม.ค.63

34 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 850.00        นางคง เกษี 850.00         นางคง เกษี 850.00        จ.147/2563

วันที่ 6 ก.พ.63

35 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,020.00     ร้านลุงหลาด 1,020.00      ร้านลุงหลาด 1,020.00      จ.156/2563

วันที่ 11 ก.พ.63

36 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 890.00        นางเรณู จติสงวน 890.00         นางเรณู จติสงวน 890.00        จ.158/2563

วันที่ 11 ก.พ.63

37 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,940.00     บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั 1,940.00      บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั 1,940.00      จ.157/2563

วันที่ 11 ก.พ.63

38 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 1,800.00     บรรจงฟาร์ม 1,800.00      บรรจงฟาร์ม 1,800.00      ใบส่ังซ้ือ156/2563

วันที่ 13 ก.พ.63

39 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 9,000.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 9,000.00      ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 9,000.00      ใบส่ังซ้ือ135/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

40 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 11,970.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 11,970.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 11,970.00    ใบส่ังซ้ือ155/2563

วันที่ 13 ก.พ.63

41 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 10,420.00   ร้านออฟฟศิมาร์ต 10,420.00    ร้านออฟฟศิมาร์ต 10,420.00    ใบส่ังซ้ือ130/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

42 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 6,682.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 6,682.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 6,682.00      ใบส่ังซ้ือ154/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

43 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 14,800.00   หจก.เจริญกจิเซลส์แอนด์เซอร์วิส 14,800.00    หจก.เจริญกจิเซลส์แอนด์เซอร์วิส 14,800.00    ใบส่ังซ้ือ132/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

44 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 6,230.00     อูช่่างหนุ่ม 6,230.00      อูช่่างหนุ่ม 6,230.00      ใบส่ังซ้ือ134/2563
วันที่ 12 ก.พ.63

45 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 9,000.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 9,000.00      ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 9,000.00      ใบส่ังซ้ือ121/2563
วันที่ 6 ก.พ.63

46 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 20,000.00   น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 20,000.00    น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 20,000.00    ใบส่ังซ้ือ112/2563
วันที่ 6 ก.พ.63

47 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 20,400.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 20,400.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 20,400.00    ใบส่ังซ้ือ122/2563
วันที่ 6 ก.พ.63

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุคอมพวิเตอร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

แปลงใหญ่
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง

ค่าซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบยีน นข 218 จบ.

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง

ค่าจา้งล้าง
เคร่ืองปรับอากาศ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุการเกาตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



48 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 13,950.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 13,950.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 13,950.00    ใบส่ังซ้ือ123/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

49 1,997,802.00  เฉพาะเจาะจง 34,999.70   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั34,999.70    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั34,999.70    ใบส่ังซ้ือ129/2563

วันที่ 7 ก.พ.63

50 884,900.00     เฉพาะเจาะจง 330.00        ร้านปา้ทองค า 330.00         ร้านปา้ทองค า 330.00        จ.154/2563

วันที่ 11 ก.พ.63

51 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 4,895.00     นางเรณู จติสงวน 4,895.00      นางเรณู จติสงวน 4,895.00      จ.134/2563

วันที่ 5ก.พ.63

52 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 4,140.00     อูช่่างหนุ่ม 4,140.00      อูช่่างหนุ่ม 4,140.00      ใบส่ังจา้ง131/2563

วันที่ 11 ก.พ.63

53 1,452,785.00  เฉพาะเจาะจง 1,900.00     อูช่่างหนุ่ม 1,900.00      อูช่่างหนุ่ม 1,900.00      ใบส่ังจา้ง133/2563

วันที่ 12 ก.พ.63

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจยักัง้ต๊ักแตน
วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาและบริหาร
วัสดุงานบา้นงานครัว

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมง วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง


