
แบบ.สขร.1

1 ซ้ือพลาสติกเล้ียงสัตวน์้้า 150,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ๊กกี้ไทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์

 จ้ากัด
บริษัท แอ๊กกี้ไทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์

 จ้ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด

2 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั น จ้ากัด บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั น จ้ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 19,098.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ้ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ้ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
4 ซ้ือวสัดุการเกษตร  9  รายการ 16,170.96 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2  รายการ 6,248.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  2 ตุลาคม  2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.1/2563 วันที  02/10/62

ศคบ.1.1/2563 วันที  07/10/62

ศคบ.2/2563 วันที  21/10/62

ศคบ.3/2563 วันที  24/10/62

ศคบ.5/2563 วันที  28/10/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  2  รายการ 19,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์
และตู้พกัสายโทรศัพท์

34,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไทยเทค ร้านไทยเทค ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 43,886.47 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  24  รายการ 27,564.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 จ้างเหมาซ่อมรถ 6 ล้อ ทบ 80-8579 จบ. 8,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 จ้างเหมาซ่อมรถ 6 ล้อ ทบ 40-0190 จบ. 6,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofurans และ Malachite green

11,770.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  3  รายการ 5,168.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9
ซ้ือหมึกพมิพ ์Hp leserjet P1006 black 
cartridge

17,655.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 9,786.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร  3  รายการ 127,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคณาพลค้าถัง ร้านคณาพลค้าถัง ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กธ-
4046 จบ.

5,166.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จันทบุรี (1972) บริษัท โตโยต้า จันทบุรี (1972) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  4  รายการ 10,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้ง
วเิคราะหส์ารตกค้าง

7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 33,640.89 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 ซ้ือวสัดุการเกษตร  5  รายการ 18,299.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 ซ้ือคลอรีน 70 % 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือน้่ามันดีเซล 10,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  5  รายการ 32,340.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
20 ซ้ืออาหารปลากระพงขาวส่าเร็จรูป 57,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.23/2563 วันที  20/11/62

ศคบ.24/2563 วันที  20/11/62

ศคบ.25/2563 วันที  22/11/62

ศคบ.26/2563 วันที  22/11/62

ศคบ.18/2563 วันที  14/11/62

ศคบ.19/2563 วันที  15/11/62

ศคบ.20/2563 วันที  15/11/62

ศคบ.21/2563 วันที  18/11/62

ศคบ.22/2563 วันที  18/11/62

ศคบ.12/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.14/2563 วันที  11/11/62

ศคบ.15/2563 วันที  11/11/62

ศคบ.16/2563 วันที  13/11/62

ศคบ.17/2563 วันที  13/11/62

ศคบ.6/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.7/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.9/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.10/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.11/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.8/2563 วันที  05/11/62

                                              วันที่  5 พฤศจิกายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1                                              วันที่  5 พฤศจิกายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  14  รายการ 193,160.68 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

23
จ้างซ่อมตู้ปล่อยอะคริลิคใส เลขครุภณัฑ์ 
61214140101230001

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ซาร์มี  อะคริลิค จ่ากัด บริษัท ฟอร์ซาร์มี  อะคริลิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

24 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้งแบคทเีรีย 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.29/2563 วันที  27/11/62

ศคบ.30/2563 วันที  29/11/62

ศคบ.27/2563 วันที  25/11/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือแฟม้สันหนา  3 นิ้ว 11,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofurans และ Malachite green

34,133.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  5  รายการ 15,495.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือสายดรอปวาย 17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือแบตเตอรี  200A(ยัวซ่าN200HR) 14,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์ อวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 32,560.58 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7
จ้างซ่อมอะแดปเตอร์ซัพพลายของกล้อง
วงจรปดิ(หมายเลขครุภณัฑ์ 
06-022-00034-00)

5,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปลาบู่ทอง ไทยโปร หจก.ปลาบู่ทอง ไทยโปร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
80-8593 จบ.

21,024.95 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จ่ากัด บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ 7,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2 รายการ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 จ้างซักผ้าม่าน 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสินทวี ผ้าม่านวัดจันทร์ ร้านสินทวี ผ้าม่านวัดจันทร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 2 รายการ 38,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 13 รายการ 39,310.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ 27,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ(ปุ๋ยหมัก) 8,346.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง HPLC รุ่น 
LC1260 รหสัครุภณัฑ์ 040020089101

19,133.31 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)จ่ากัด
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 33,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

                                              วันที่  2  ธันวาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.31/2563 วันที  02/12/62

ศคบ.32/2563 วันที  02/12/62

ศคบ.34/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.35/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.36/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.33/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.38/2563 วันที  11/12/62

ศคบ.39/2563 วันที  11/12/62

ศคบ.40/2563 วันที  16/12/62

ศคบ.41/2563 วันที  16/12/62

ศคบ.42/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.48/2563 วันที  23/12/62

ศคบ.43/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.44/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.45/2563 วันที  19/12/62

ศคบ.46/2563 วันที  23/12/62

ศคบ.47/2563 วันที  23/12/62



แบบ.สขร.1

1
ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์  1  
รายการ

34,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม นางสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 32,322.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 7,385.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  5  รายการ 22,448.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6 รายการ 7,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร  11  รายการ 18,943.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofuran และ Malachite green

11,770.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 ซ้ือน้่ามันดีเซล 16,530.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12 รายการ 15,038.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11
ซ้ือเครื องท่าน้่าอุ่น   ยี หอ้ Panasonic  รุ่น 
DH-3JL2TH

54,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  จุไร นายสุรศักด์ิ  จุไร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12 จ้างซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ทะเบยีน ตค.28 19,966.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน บท 2919 จันทบรีุ

20,930.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14
จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้งวเิคราะหน์้่า
ตึกชลประทาน ขนาด 25000 BTU

9,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 ซ้ือสารส้มใส 13,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(พรชัยพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(พรชัยพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofuran และ Malachite green

12,305.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

                                              วันที่  2  มกราคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.53/2563 วันที  02/01/63

ศคบ.54/2563 วันที  02/01/63

ศคบ.56/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.57/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.58/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.55/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.59/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.60/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.62/2563 วันที  10/01/63

ศคบ.63/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.65/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.64/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.66/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.67/2563 วันที  15/01/63

ศคบ.68/2563 วันที  16/01/63

ศคบ.69/2563 วันที  20/01/63



แบบ.สขร.1                                              วันที่  2  มกราคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  2  รายการ 5,922.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้าน จี เซ่งฮวด โดยนายเจษฏา ธีร

เศรษฐ์ธ่ารง
ร้าน จี เซ่งฮวด โดยนายเจษฏา ธีร

เศรษฐ์ธ่ารง
ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 51,811.54 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด ศคบ.71/2563 วันที  21/01/63

ศคบ.70/2563 วันที  20/01/63



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3  รายการ 12,930.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 30,146.01 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

3
ซ้ือกระดาษท าความสะอาดเครื องแก้วม้วน
ยาว ยี หอ้ Scott

9,041.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

4
 จ้างซ่อมเครื อง Peristatic Pump 
หมายเลขครุภณัฑ์ 04-029-00212-00

16,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 8,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
6 ซ้ือคลอรีนผง 70% 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

7
จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ าขนาด 3  แรงม้า
(เขื อนบา้นหมอบวร)

5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน  2  รายการ 5,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 7,795.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

11
จ้างซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด หมายเลข
ทะเบยีน ตค-28

44,533.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

12 ซ้ือยาออกโซลินิกแอซิด ในเนื้อกุ้ง 5,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื อสถาบัน

อาหาร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื อสถาบัน

อาหาร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  4  รายการ 7,010.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

14
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  8  
รายการ

14,434.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  11  รายการ 14,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  2  รายการ 8,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี 

จ ากัด
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี 

จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

17 ซ้ือ Syringe / In-Line Filter Ns PTFE 15,729.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.94/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.95/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.96/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.97/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.98/2563 วันที  07/02/63

ศคบ.88/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.89/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.90/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.91/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.93/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.92/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.82/2563 วันที  03/02/63

ศคบ.83/2563 วันที  03/02/63

ศคบ.85/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.86/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.87/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.84/2563 วันที  05/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  กุมภาพันธ์  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  กุมภาพันธ์  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  11  
รายการ

42,607.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.99/2563 วันที  11/02/63



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร  6  รายการ 14,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  12  
รายการ

27,210.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 8,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้่ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 27,079.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  5  รายการ 18,211.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องท่าน้่ากลั น      
รหสัครุภณัฑ์ 04-041-00004-00

6,313.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส พี อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เอส พี อิเล็กทรอนิกส์

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื องคอมพวิเตอร์
และเครื องพมิพเ์ลเซอร์พร้อมชุดโปรแกรม
ปฏบิติัการและชุดโปรแกรมจัดการส่านักงาน
 3  รายการ

97,905.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างซ่อมเครื องสูบน้่าชนิดหอยโข่ง ขนาด 5 
แรงม้า 380 โวลท ์2 เครื อง

10,432.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  มีนาคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.116/2563 วันที  30/03/63

ศคบ.117/2563 วันที  31/03/63

ศคบ.109/2563 วันที  03/03/63

ศคบ.110/2563 วันที  19/03/63

ศคบ.113/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.114/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.115/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.111/2563 วันที  26/03/63



แบบ.สขร.1

1
ซ้ืออาหารปลากินพชื(อาหารปลานิลใหญ)่ 
ขนาดบรรจุ 20 กก/ถุง

9,960.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่นจ ากัดบริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่นจ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

2 ซ้ือสีโจตันเพนการ์ดอีนาแมล ขนาด 5 ลิตร 13,580.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือหมึก HPLJ P1102/P1102w 5,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 31,089.73 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 6,292.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

6
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กธ 4046
 จบ.

5,434.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 19,810.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

8
จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 
40-0191 จบ.

10,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

9
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นก-5614
 จบ.

23,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

10 ซ้ือคลอรีนเจคลอ 70 % 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

11
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน ม-5527 
จบ.

10,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

12 ค่าจัดพมิพ ์รายงานประจ าป ี๒๕๖๒ 54,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  3  รายการ 16,258.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  2  รายการ 15,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.122/2563 วันที่ 02/04/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1  เมษายน  256๓

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.118/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.119/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.120/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.121/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.123/2563 วันที่ 02/04/63

ศคบ.124/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.125/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.126/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.127/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.128/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.129/2563 วันที่ 07/04/63

ศคบ.130/2563 วันที่ 07/04/63

ศคบ.131/2563 วันที่ 07/04/63



แบบ.สขร.1                                              วันที่  1  เมษายน  256๓

15

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ และชุด
โปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน ๖ รายการ

236,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 5,760.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  12  รายการ 6,610.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 22,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์เกษม นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  9  รายการ 5,641.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 ซ้ืออาหารปลากินพชืชนิดเม็ดลอยยี่หอ้ CP 64,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1  รายการ 14,990.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคซิต้ี บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคซิต้ี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

23
ซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปปลากะพงขาว เบอร์ 1
 ยี่หอ้ไฮเกรด ขนาดบรรจุ 20 กก/กระสอบ

68,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

24 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  5  รายการ 5,296.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี่เซงฮวด ร้านจี่เซงฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

25
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 80-8593
 จบ.

5,439.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

26
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กบ 9778
 จบ.

10,464.07 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จ ากัด บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

27
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC ยี่หอ้ Water
 รหสัครุภณัฑ์ 04-002-00003-00

47,615.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี อิเลคทรอนิกส์ ร้านเอส พี อิเลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

28 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 8,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3  รายการ 50,611.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
30 ซ้ือปลาเหยื่อ(ปลาข้างเหลือง) 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
31 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  8  รายการ 15,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.134/2563 วันที่ 09/04/63

ศคบ.132/2563 วันที่ 07/04/63

ศคบ.133/2563 วันที่ 08/04/63

ศคบ.147/2563 วันที่ 22/04/63

ศคบ.135/2563 วันที่ 19/04/63

ศคบ.136/2563 วันที่ 09/04/63

ศคบ.138/2563 วันที่ 10/04/63

ศคบ.139/2563 วันที่ 10/04/63

ศคบ.140/2563 วันที่ 10/04/63

ศคบ.141/2563 วันที่ 13/04/63

ศคบ.142/2563 วันที่ 14/04/63

ศคบ.143/2563 วันที่ 14/04/63

ศคบ.144/2563 วันที่ 14/04/63

ศคบ.145/2563 วันที่ 15/04/63

ศคบ.146/2563 วันที่ 21/04/63

ศคบ.148/2563 วันที่ 22/04/63

ศคบ.149/2563 วันที่ 22/04/63



แบบ.สขร.1                                              วันที่  1  เมษายน  256๓

32
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กข 2181 จบ.

5,650.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

33 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9  รายการ 56,849.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
34 จัดพมิพเ์อกสารเผยแพร่ ปทีี่ 25 ฉบบัที่ 1 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

35
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงครัว 
เบอร์ 3,4 ขนาด 30,000 BTU.

29,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

36
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงครัว 
เบอร์ 1,2 ขนาด 30,000 BTU.

23,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

37
ซ้ือยางรถยนต์ ขนาดล้อ 205R14 ยี่หอ้ 
Dunlop รุ่น Ventrek 1

11,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อู่ช่างอ้อมเซอร์วิส อู่ช่างอ้อมเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

38 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า 40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
39 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  8  รายการ 9,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

40
จ้างเหมาบริการซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด 
หมายเลขทะเบยีน ตค.28

13,161.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

41 ซ้ือทอ่ดูด (PVC 6" หมา 8.5) 10,062.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.160/2563 วันที่ 30/04/63

ศคบ.150/2563 วันที่ 22/04/63

ศคบ.151/2563 วันที่ 22/04/63

ศคบ.152/2563 วันที่ 27/04/63

ศคบ.153/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.154/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.156/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.157/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.158/2563 วันที่ 29/04/63

ศคบ.159/2563 วันที่ 29/04/63



แบบ.สขร.1

1
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด
 20000 BTU หอ้งแบคทเีรีย

9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

2 ซ้ือครุภณัฑ์ส่านักงาน 1 รายการ 60,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน 9 ชั้น ร้าน 9 ชั้น ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2 รายการ 8,150.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

4
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 
รายการ

9,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  4 รายการ 18,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด
6 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 6 รายการ 17,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

7
จ้างเหมาบริการส่งตัวอย่างจุลินทรีย์ ปม.1 
ตรวจวเิคราะห์

5,564.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ่ากัด บริษัท กิบไทย จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

8 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 2 รายการ 8,310.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่่าสุด

ศคบ.172/2563 วันที่ 15/05/63

ศคบ.174/2563 วันที่ 21/05/63

ศคบ.161/2563 วันที่ 01/05/63

ศคบ.162/2563 วันที่ 05/05/63

ศคบ.164/2563 วันที่ 15/05/63

ศคบ.165/2563 วันที่ 15/05/63

ศคบ.171/2563 วันที่ 15/05/63

ศคบ.163/2563 วันที่ 07/05/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1  พฤษภาคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



1  ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 260,525.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.197 /๒๕๖๓วนัที   01/06/63

2
จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า เลขครุภัณฑ์ 
02-008-00025-00

6,783.80 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม ทีทีเค จ ากัด บริษทั เอ็ม ทีทีเค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.198 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

3 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ 54,475.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.199 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 6,285.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.200 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 3 รายการ 15,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.201 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

6 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 30 รายการ 41,503.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.202 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

7 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 20 รายการ 30,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.203 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

8
ซ้ือกล่องใส่ไก่ กวา้ง 535 ยาว 720 สูง 310 มม. จ านวน 20 
กล่อง

13,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา ร้านวรรณา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.204 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

9 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพพ์นิต จันทร์เกษม นางสาวพมิพพ์นิต จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.205 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

10 ซ้ือเหล็กท่อแป๊บประปาขนาด 2 นิว้ จ านวน 10 เส้น 9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัดบริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.206 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 15,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.207 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

12
ซ้ือตะกร้าพลาสติก สีด า ยี ห้อ TOMS รุ่น EXJ220414 จ านวน 
1,000 ใบ

18,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.208 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

13 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 600 ลิตร 12,330.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.210 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

14 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 รายการ 10,570.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.211 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

15 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม 8272 จันทบุรี 27,170.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.212 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 8,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.213 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

17 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 22,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัดบริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.214 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

18 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 90,070.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.215 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 256๓
(ชือ่หน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1  มิถุนายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 1  มิถุนายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

19 พิมพ์ป้ายไวนิล ขนาด 2.8x9.5 ม. จ านวน 5 ป้าย 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพจ์ิรเมธ โรงพมิพจ์ิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.216 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

20 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 15 รายการ 129,696.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสวนเหด็ จันทบุรี ร้านสวนเหด็ จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.217 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

21 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 2 รายการ 8,015.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.222 /๒๕๖๓วนัที   05/06/63

22 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเปลี ยนจอคอรโทรลเลอร์ รุ่น ONEC (โรงรถ) 65,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิท์อง นายครรซง ศรีโพธิท์อง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.223 /๒๕๖๓วนัที   09/06/63

23 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 40,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.224 /๒๕๖๓วนัที   09/06/63

24
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเปลี ยนอะไหล่รถหน้าตัก-ขุดหลัง หมายเลข
ทะเบียน ตค.28

5,745.90 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอ็ม ทีทีเค จ ากัด บริษทั เอ็ม ทีทีเค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.225 /๒๕๖๓วนัที   09/06/63

25 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 24 รายการ 9,993.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.227 /๒๕๖๓วนัที   10/06/63

26 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 54,710.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.228 /๒๕๖๓วนัที   10/06/63

27 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 15 รายการ 43,510.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.229 /๒๕๖๓วนัที   10/06/63

28 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 22,951.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.230 /๒๕๖๓วนัที   10/06/63

29
จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด รหัสครุภัณฑ์ 
61-214-13020010001-282001-001)

11,823.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.231 /๒๕๖๓วนัที   10/06/63

30 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี ยนบานกระจกล้อประตู หน้าต่าง 26,405.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น.วัฒนาอลูมิเนียม น.วัฒนาอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.232 /๒๕๖๓วนัที   11/06/63

31 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 50,780.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.234 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

32 จ้างซ่อมบ ารุงถังอัดอากาศส าหรับด าน้ า 38,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายทศพร แดงเดช นายทศพร แดงเดช ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.235 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

33 ซ้ืออวนแตง ขนาด 1.5x100เมตร จ านวน 80 หัว 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก.เกษตร ร้าน ก.เกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.236 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

34
จ้างซ่อมเครื องเติมอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 
04-069-00240-00

79,180.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สยามอีโต้ เอ็นจีเนียริ ง 

จ ากัด
บริษทั สยามอีโต้ เอ็นจีเนียริ ง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.237 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

35 จ้างซ่อมบ ารุงเครื องอัดอากาศส าหรับถังด าน้ า 75,690.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายทศพร แดงเดช นายทศพร แดงเดช ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.238 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

36 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื องชั ง 9,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื อ

สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื อ

สถาบันอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.239 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

37
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ ขนาด 20000 บีทีย ู
(ห้องแบคทีเรีย)

9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.240 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63
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                                              วันที ่ 1  มิถุนายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

38
ซ้ือ proficiency test malachite green & crystal violet in 
shrimp

5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิัติการกลาง 

(ประเทศไทย)
บริษทั หอ้งปฏบิัติการกลาง 

(ประเทศไทย)
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.241 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

39 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ 8,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพจ์ิรเมธ โรงพมิพจ์ิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.242 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

40 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 20,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.244 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

41 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 6,510.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.245 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

42
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ ขนาด 25000 บีทีย ู
(ห้องหัวหน้าหน่วยตรวจฯ)

9,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.246 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

43 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื องมือวทิยาศาสตร์ 21,186.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื อ

สถาบันอาหาร
อุตสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพื อ

สถาบันอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.247 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

44 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 24,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น.พนัธุป์ลา ร้าน น.พนัธุป์ลา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.248 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

45 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 3 รายการ 28,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.249 /๒๕๖๓วนัที   12/06/63

46 ซ้ือไรน้ าเค็มตัวเต็มวยั enrich แซ่แข็ง จ านวน 500 กิโลกรัม 47,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.250 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

47 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 9 รายการ 85,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.251 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

48 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 48,290.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.252 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

49 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 98,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.253 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

50
จ้างเหมาบริการเปลี ยนประตูบานเลื อนและเปลี ยนอะไหล่ประตู
ตึกหน่วยตรวจสอบฯ

24,880.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น.วัฒนาอลูมิเนียม น.วัฒนาอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.254 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

51 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.255 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

52
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศภายในอาคาร กปร. ขนาด 
40000 BTU

35,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.256 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

53
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศในห้องเกษตรระยอง (ขนาด 
18000 BTU)

9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.257 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

54 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 84,825.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.258 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

55 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 38,875.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.259 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง
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ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

56 ซ้ือถุง LL พิมพ์ปุย๋อินทรียดิ์นเลนนากุง้ จ านวน 164 กิโลกรัม 18,040.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอส พ ีเค พลาสติก ร้านเอส พ ีเค พลาสติก ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.260 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

57 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บท-2919 จันทบุรี 13,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.261 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

58
จ้างเหมาบริการส่งตัวอยา่งปัจจัยการผลิตตรวจวเิคราะห์ สาร
ตกค้างชนิดใหม่

10,165.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิัติการกลาง 

(ประเทศไทย)
บริษทั หอ้งปฏบิัติการกลาง 

(ประเทศไทย)
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.262 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

59
ซ้ือ Tip0.1-20Ulc (1000 ชิน้/1 แพค) Gilson#DL10 จ านวน
 12 แพค

11,556.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอส เอ็น พ ีไซเอ็นติฟคิ 

จ ากัด
บริษทั เอส เอ็น พ ีไซเอ็นติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.263 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

60 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 14,660.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขยพรสุดาพนัธุไ์ม้(ตังเส็ง) ร้านเขยพรสุดาพนัธุไ์ม้(ตังเส็ง) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.264 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

61 ซ้ือปลาเหยื อ (ปลาข้างเหลือง) จ านวน 300 กิโลกรัม 18,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.265 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

62
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 400 กิโลวตัต์
 500KVA หมายเลขครุภัณฑ์ 05-03-01

65,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิท์อง นายครรซง ศรีโพธิท์อง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.266 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

63 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 รายการ 11,080.95 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.267 /๒๕๖๓วนัที   18/06/63

64
จ้างเหมาผลิตกล้าหญ้าแฝกพร้อมขนส่งและปลูกลงพืน้ที พร้อม
ดูแลรักษา

91,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญทิง้ อิ มเอี ยม นายบุญทิง้ อิ มเอี ยม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.269 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

65 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 97,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญทิง้ อิ มเอี ยม นายบุญทิง้ อิ มเอี ยม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.270 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

66 ซ้ือไก่สาวอาย ุ15 สัปดาห์ขึน้ไป พันธุ ์hisex จ านวน 100 ตัว 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจ าปา สวัสด์ิภมูิ นางสาวจ าปา สวัสด์ิภมูิ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.271 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

67 ซ้ือแกลบด า (5 เที ยว/เที ยว 6ล้อ) จ านวน 1 เที ยว 7,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.272 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

68 ซ้ือไม้อัดกันน้ า หนา 10 มิลลิเมตร จ านวน 4 แผ่น 6,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท 

จ ากัด จ ากัด
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.273 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

69 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 14 รายการ 93,924.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.274 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

70 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 35,340.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.275 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

71 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 272.10 ลิตร 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.276 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

72 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 รายการ 9,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.277 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

73 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 6,640.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.278 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

74 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 13 รายการ 19,170.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสวนเหด็ จันทบุรี ร้านสวนเหด็ จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.279 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63
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75 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 7,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยูเ่ซ่งฮวด ร้านยูเ่ซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.280 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

76 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 31,192.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.281 /๒๕๖๓วนัที   23/06/63

77 ซ้ือวสัดุการเกษตร นอเพลียสกุง้กุลาด า จ านวน 1 รายการ 120,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.285 /๒๕๖๓วนัที   24/06/63

78 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 38,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวีรพรฟาร์มและเกษตร ร้านวีรพรฟาร์มและเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.286 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

79 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 44,350.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวีรพรฟาร์มและเกษตร ร้านวีรพรฟาร์มและเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.287 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

80 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร จ านวน 1 รายการ 8,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.288 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

81
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงท าสีและพ่นกันสนิทรถยนต์ หมายเลขทะเบียน
 ม.5872 จันทบุรี

8,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.289 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

82 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 6,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.291 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

83 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์2 รายการ 7,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.292 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

84 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 82,635.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.293 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

85 ซ้ือคลอรีน 70 % ขนาดบรรจุ 40 กก/ถัง จ านวน 4 ถัง 10,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.294 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

86 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 66,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประทีปการเกษตร ร้านประทีปการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.295 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

87 ซ้ือวสัดุยานยนต์และขนส่ง จ านวน 4 รายการ 23,069.93 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั คูโบต้า จันทบุรี จ ากัด บริษทั คูโบต้า จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.296 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

88
จ้างซ่อมเครื องวดัคุณภาพน้ า MODEI YSI 55-12# หมายเลข
ครุภัณฑ์ 04-008-00338-00

16,264.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด บริษทั หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.297 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

89 ซ้ือขุยมะพร้าว ความชืน้ 14 % จ านวน 12 ตัน 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.298 /๒๕๖๓วนัที   26/06/63

90 ซ้ือหน้าดิน (1เที ยว/5 ลบ.ม.) จ านวน 6 เที ยว 26,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจินดา ชัยยากูล นายจินดา ชัยยากูล ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.299 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

91 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 22,228.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.300 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

92 ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 3 รายการ 17,278.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษทั เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.301 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

93 ซ้ือไรน้ าเค็มตัวเต็มวยั enrich แซ่แข็ง จ านวน 200 กิโลกรัม 19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.302 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 1  มิถุนายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

94 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 31 รายการ 49,209.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.303 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

95 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 75,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมาโนชการค้า ร้านมาโนชการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.304 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

96 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 8,025.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด บริษทั กิบไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.305 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

97 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 28,355.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด บริษทั กิบไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.306 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

98 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 1 รายการ 8,025.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กิบไทย จ ากัด บริษทั กิบไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.307 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

99 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 14 รายการ 31,260.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.308 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

100 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์จ านวน 2 รายการ 11,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.309 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63

101 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี

 จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.310 /๒๕๖๓วนัที   29/06/63



1 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 24,075.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.311 /๒๕๖๓ วันที่  01 /07/63
2 ซื้อถังพลสาติก TRAY 100 ลิตร (โคมอส) 34,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานคณาพลคาถัง รานคณาพลคาถัง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.312 /๒๕๖๓ วันที่  01 /07/63
3 ซื้อถังพลาสติกขนาดบรรจุ 120 ลิตร ฝาล็อค 27,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานคณาพลคาถัง รานคณาพลคาถัง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.313 /๒๕๖๓ วันที่  02 /07/63
4 ซื้อครุภัณฑปมลมขนาด 2.5 ลบ.ม/นาที 171,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อีโต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท สยาม อีโต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.314 /๒๕๖๓ วันที่  02 /07/63
5 ซื้อครุภัณฑโคมไฟฟาแสงสวางสําหรับตูจัด 247,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.315 /๒๕๖๓ วันที่  02 /07/63
6 ซื้อกระสอบอาหารสัตวใชแลว จํานวน 17,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเฟองฟา ศรีคงรักษ นางเฟองฟา ศรีคงรักษ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.317 /๒๕๖๓ วันที่  08 /07/63
7 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6 12,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานศศิวฒันการเกษตร รานศศิวฒันการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.318 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
8 ซื้อขอตอทอ PVC 6 นิ้วลด 2 นิ้ว จํานวน 15,620.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.319 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
9 ซื้อนอเพลียสกุงกุลาดํา จํานวน 6000000 60,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.320 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63

10 จางเหมาบริการซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล 87,523.86 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.321 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
11 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 8,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.322 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3 19,140.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.323 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
13 ซื้อเขงพลาสติก No.6 สีดํา จํานวน 1000 ใบ 18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.324 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
14 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 71,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพี่นองการเกษตร รานพี่นองการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.325 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพนิต จันทรเกษม นางสาวพิมพพนิต จันทรเกษม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.326 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
16 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 9,217.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจ.เจริญพาณิชย รานจ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.327 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
17 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 10,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.328 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
18 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 544.49 ลิตร 12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.329 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
19 จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ 20,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.330 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
20 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 34,775.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูพี มารเก็ตติ่ง เยนเนอรัล ซัพ บริษัท ยูพี มารเก็ตติ่ง เยนเนอรัล ซัพ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.331 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
21 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 11 รายการ 38,080.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานศศิวฒันการเกษตร รานศศิวัฒนการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.332 /๒๕๖๓ วันที่  09 /07/63
22 ซื้อแผนพลาสติก LDPE 0.30 mm. x 6 m. 34,240.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.334 /๒๕๖๓ วันที่  14 /07/63
23 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายในหอง 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.335 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
24 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.336 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
25 จางเหมาบริการซอมเปลี่ยนอะไหล สําหรับ 35,952.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตร-ซายน เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด บริษัท มิตร-ซายน เอ็นจีเนียริ่ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.337 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
26 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 24,475.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานศุภณัฐอาหารสัตว รานศุภณัฐอาหารสัตว ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.338 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
27 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.339 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
28 ซื้อวัสดุการเกษ๖ร จํานวน 2 รายการ 21,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวีรพรฟารม รานวีรพรฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.340 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
29 ซื้อขี้ไกแกลบ (12 ตัน/เที่ยวสิบ) จํานวน 20 19,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาหราย ภาระเปลื้อง นางสาวสาหราย ภาระเปลื้อง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.341 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 256๓
(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  1  กรกฎาคม  256๓ แบบ.สขร.1
ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                              วันที่  1  กรกฎาคม  256๓ แบบ.สขร.1
ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 7,380.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.342 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
31 จางเหมาซอมแซมและติดตั้งกระจก 16,820.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมยพรการคา ราน ช.ภิรมยพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.343 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
32 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตรหรือการแพทย 83,888.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.344 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
33 ซื้อครุภัณฑสํารวจ จํานวน 2 รายการ 11,556.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอ็น แอนด เอ ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.345 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
34 ซื้อดินถม (1 เที่ยว/5ลบ.ม) จํานวน 20 เที่ยว 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจินดา ชัยยากุล นายจินดา ชัยยากุล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.346 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
35 ซื้อครุภัณฑ อุปกรณดําน้ําลึก SCUBA ครบ 205,280.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร แดงเดช นายทศพร แดงเดช ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.347 /๒๕๖๓ วันที่  15 /07/63
36 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 21 รายการ 65,405.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารท รานออฟฟศมารท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.349 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
37 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 29 รายการ 42,449.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.350 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
38 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 10,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.351 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
39 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 16 รายการ 42,185.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.352 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
40 ซื้อกระดาษทําความสะอาดเครื่องแกวชนิด 10,849.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.353 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
41 จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ 13,107.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.354 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
42 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ 19,248.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารท รานออฟฟศมารท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.355 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
43 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 23,637.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.356 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
44 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 4 39,932.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอท ซิน แทคซ จํากัด บริษัท ดอท ซิน แทคซ จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.357 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
45 จางซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 15,280.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทู ไบทส จํากัด บริษัท ทู ไบทส จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.358 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
46 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 62,123.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.359 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
47 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6 97,883.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.360 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
48 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน 5,434.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยตา(1972) ผูจําหนายโต บริษัท โตโยตา(1972) ผูจําหนายโต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.361 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
49 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 5,605.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจ.เจริญพาณิชย รานจ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.363 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
50 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 5 รายการ 11,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารท รานออฟฟศมารท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.364 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
51 ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุปลาสวยงาม จํานวน 247,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบูรพา อควาเรียม แอนด ซีฟูด รานบูรพา อควาเรียม แอนด ซีฟูด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.365 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
52 ซื้อครุภัณฑ เครื่องอัดอากาศ ระบบสองหัว 385,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายทศพร แดงเดช นายทศพร แดงเดช ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.366 /๒๕๖๓ วันที่  20 /07/63
53 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 8,110.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คลังเกษตร อีควิปเมนท จํากัด บริษัท คลังเกษตร อีควิปเมนท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.367 /๒๕๖๓ วันที่  21 /07/63
54 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3 24,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.368 /๒๕๖๓ วันที่  21 /07/63
55 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 543.052 ลิตร 12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.369 /๒๕๖๓ วันที่  21 /07/63
56 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 16 รายการ 186,020.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.370 /๒๕๖๓ วันที่  21 /07/63
57 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 8 31,169.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.372 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
58 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 16 รายการ 20,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเขยพรสุดาพันธุไม(ตังเส็ง) รานเขยพรสุดาพันธุไม(ตังเส็ง) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.373 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
59 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 25,530.68 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.374 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
60 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 8 รายการ 20,950.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.375 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63



เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

                                              วันที่  1  กรกฎาคม  256๓ แบบ.สขร.1
ลําดับ

ท่ี
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

61 ซื้อเขงพลาสติก No.6 สีดํา ขนาด 30x36 36,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.อินเทรนดรุงเรืองทรัพย  หจก.อินเทรนดรุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.376 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
62 ซื้อถุง LL พิมพปุยอินทรียดินเลนนากุงขนาด 11,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส พี เค พลาสติก ราน เอส พี เค พลาสติก ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.377 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
63 จัดพิมพเอกสารเผบแพรศูนยคุงกระเบนฯ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.378 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
64 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 241.900 ลิตร 5,410.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.379 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 7,852.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.380 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
66 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 28,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนต บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.381 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
67 ซื้อตาขายถัก 1-1/2 นิ้ว x 1.00 ม. X 10 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.382 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
68 จางเหมาบริการซอมเครื่องสํารองไฟ  รหัส 8,046.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.383 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
69 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 5 42,543.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.384 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
70 จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องวเิคราะหยา 73,571.06 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.385 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
71 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 6 43,688.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.386 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
72 ซื้อไมตะเคียนทอง ขนาด 3 x 1.5 นิ้ว ยาว 45,290.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงคาไมแปรรูป โรงคาไมแปรรูป ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.387 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
73 ซื้อสติ๊กเกอรอะคริริคพรอมติดต้ัง ขนาด 15,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ณ นาวิน ศิลป ราน ณ นาวิน ศิลป ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.388 /๒๕๖๓ วันที่  23 /07/63
74 จางเหมาซอมเครื่องเติมอากาศยี่หอ 64,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อีโต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด บริษัท สยาม อีโต เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.389 /๒๕๖๓ วันที่  24 /07/63
75 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 23,820.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.390 /๒๕๖๓ วันที่  24 /07/63
76 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 6,456.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.391 /๒๕๖๓ วันที่  24 /07/63
77 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 12,030.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจ.เจริญพาณิชย รานจ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.392 /๒๕๖๓ วันที่  24 /07/63
78 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 17 รายการ 14,224.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.393 /๒๕๖๓ วันที่  24 /07/63
79 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 179,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.395 /๒๕๖๓ วันที่  29 /07/63
80 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 15 รายการ 120,655.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.396 /๒๕๖๓ วันที่  29 /07/63
81 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 รายการ 207,783.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.397 /๒๕๖๓ วันที่  30 /07/63
82 จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 27,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.398 /๒๕๖๓ วันที่  31 /07/63
83 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 35,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวีรพรฟารม รานวีรพรฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.399 /๒๕๖๓ วันที่  31 /07/63
84 จางเหมาบริการซอมเครื่อง(LC/MS/MS)รหัส 23,513.25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บมารต จํากัด บริษัท แล็บมารต จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.400 /๒๕๖๓ วันที่  31 /07/63
85 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 15 รายการ 12,425.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารท รานออฟฟศมารท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.401 /๒๕๖๓ วันที่  31 /07/63
86 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 17 รายการ 5,836.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารท รานออฟฟศมารท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.402 /๒๕๖๓ วันที่  31 /07/63



1 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 266,769.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอกกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนท บริษัท แอกกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.403 /๒๕๖๓ วันที่  04 /08/63
2 จางซอมตูปลาไฟเบอรกลาส ขนาด 382,444.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิลปสยาม ไฟเบอรกลาส จํากัด บริษัท ศิลปสยาม ไฟเบอรกลาส จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.404 /๒๕๖๓ วันที่  04 /08/63
3 ซื้อครุภัณฑเรือทองแบนอลูมิเนียมขนาด 175,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริช ไฟร แอนด เซฟตี้ ริช ไฟร แอนด เซฟตี้ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.405 /๒๕๖๓ วันที่  04 /08/63
4 ซื้อเหล็กแปปทอประปา 1/2 นิ้ว หนา 6,720.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.417 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
5 จางเหมาซอมบํารุงรถยนต ทบ.80-8593 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.418 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
6 ซื้อถังกรวย ขนาด 60 ลิตร (สีขาว) จํานวน 35,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.419 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
7 จางเหมาบริการซอมเครื่องสํารองไฟ 2 30,923.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.420 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
8 จางซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 15,280.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทู ไบทส จํากัด บริษัท ทู ไบทส จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.421 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
9 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ ภายในหอง 7,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดีเซอรวิส รานเจริญดีเซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.422 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63

10 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.423 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
11 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 28,960.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.424 /๒๕๖๓ วันที่  07 /08/63
12 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 19,240.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.426 /๒๕๖๓ วันที่  10 /08/63
13 จางซอมรถยนตหมายเลขทะเบียน ตค-28 6,901.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค. จํากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค. จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.427 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
14 จางซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน ม. 6,950.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.428 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
15 จางซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน กง. 10,350.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.429 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
16 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 2 รายการ 9,745.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจ.เจริญพาณิชย รานจ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.430 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
17 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 444.280 ลิตร 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.431 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
18 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 10,570.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.432 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
19 จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข 13,320.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.433 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
20 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 9 รายการ 18,136.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.434 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
21 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย จํานวน 10,646.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.435 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
22 จางซอมเปลี่ยนหนาตางอลูมิเนียมหอง 24,720.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมยพรการคา ราน ช.ภิรมยพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.436 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
23 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 7,350.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรพัย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรพัย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.437 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
24 ซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 รายการ 9,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรพัย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรพัย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.438 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
25 ซื้อครุภัณฑการเกษตร ถังพลาสติก พีอี 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานคณาพลคาถัง รานคณาพลคาถัง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.439 /๒๕๖๓ วันที่  11 /08/63
26 จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ หมายเลข 17,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดีเซอรวิส รานเจริญดีเซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.440 /๒๕๖๓ วันที่  13 /08/63
27 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 11 รายการ 64,270.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.441 /๒๕๖๓ วันที่  17 /08/63
28 ซื้อคอนกรีตกําลังอัด 180 กก/ตร.ซม. 11,397.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.442 /๒๕๖๓ วันที่  17 /08/63
29 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 59,785.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.443 /๒๕๖๓ วันที่  17 /08/63
30 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 9,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.445 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63

เหตผุลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 256๓
(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ

                                              วันท่ี  4  สิงหาคม  256๓ แบบ.สขร.1
ลําดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาหรือ
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                                              วันท่ี  4  สิงหาคม  256๓ แบบ.สขร.1
ลําดับ

ท่ี
งานจัดซ้ือจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

31 จางซอมบํารุงรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 27,390.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.446 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63
32 จางลางเลนสกลอง 70D,760D 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานแสงกมลคัลเลอรแล็บ รานแสงกมลคัลเลอรแล็บ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.447 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63
33 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 20,560.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจ.เจริญพาณิชย รานจ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.448 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63
34 จางซอมตูระบบจายไฟอัตโนมัติ 85,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ท.ีพี.เอ็ม มอเตอร ราน ท.ีพี.เอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.449 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63
35 ซื้อครุภัณฑ 2 รายการ 1) เครื่องสูบน้ําดวย 352,672.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ี มาสเตอร เซอรวิส หางหุนสวนจํากัด ซ.ี มาสเตอร เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.450 /๒๕๖๓ วันที่  18 /08/63
36 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพนิต จันทรเกษม นางสาวพิมพพนิต จันทรเกษม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.451 /๒๕๖๓ วันที่  19 /08/63
37 ซื้ออารทีเมียอินเว ขนาด 425 กรัม/1 12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.452 /๒๕๖๓ วันที่  19 /08/63
38 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 4 18,638.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.453 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
39 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน 5,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.454 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
40 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน 29,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.455 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
41 ซื้อ Syring filter nylon membrane 15,943.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.456 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
42 ซื้อกระดาษทําความสะอาดเคร่ืองแกวชนิด 12,658.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.457 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
43 จางเหมาซอมบํารุงโอเวอรฮอลนตู MDB 34,775.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานทีพีเอ็ม มอเตอร รานทีพีเอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.458 /๒๕๖๓ วันที่  20 /08/63
44 ซื้อวัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 25,512.78 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด บริษัท เคซีเอส จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.459 /๒๕๖๓ วันที่  21 /08/63
45 จัดพิมพเอกสารวิชาการฉบับที่ 4/2563 6,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.460 /๒๕๖๓ วันที่  21 /08/63
46 ซื้อสีนํ้าเทียม ยี่หอคัลเลอรซี ขนาด 250 6,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนต บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.461 /๒๕๖๓ วันที่  21 /08/63
47 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เหล็ก-ทวีทอง หจก.เหล็ก-ทวีทอง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.462 /๒๕๖๓ วันที่  26 /08/63
48 ซื้อคอนกรีตกําลังอัด 180 กก/ตร.ซม. 11,397.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.463 /๒๕๖๓ วันที่  26 /08/63
49 ซื้ออาหารปลากระพงขาวเม็ดสําเร็จรูปชนิด 13,510.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.464 /๒๕๖๓ วันที่  26 /08/63
50 จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลขทะเบียน 39,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.465 /๒๕๖๓ วันที่  26 /08/63
51 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 19,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.466 /๒๕๖๓ วันที่  27 /08/63
52 ซื้อน้ํามันเบนซิน จํานวน 344.52 ลิตร 10,177.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.467 /๒๕๖๓ วันที่  27 /08/63
53 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 3026.84 ลิตร 67,105.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.468 /๒๕๖๓ วันที่  27 /08/63
54 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 1542.63 ลิตร 34,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.469 /๒๕๖๓ วันที่  27 /08/63
55 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 13 รายการ 18,260.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเขยพรสุดาพันธุไม รานเขยพรสุดาพันธุไม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.470 /๒๕๖๓ วันที่  27 /08/63
56 จางเหมาซอมแซมพื้นไมปารเกโมเสค 9,778.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ว.สหรุงเรืองการโยธา หจก.ว.สหรุงเรืองการโยธา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.471 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
57 ซื้อยางรถยนต B/S 265/70-16 19,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส หจก.เจริญกิจ เซลส แอนด เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.472 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
58 จางซอมคอมพิวเตอร หมายเลขครุภัณฑ 15,390.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทู ไบทส จํากัด บริษัท ทู ไบทส จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.473 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
59 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 5 รายการ 22,738.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.474 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
60 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 8 รายการ 41,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.475 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
61 ซื้อชุดบุงกี๋เกษตรการด LA508T พรอมตดิตั้ง 200,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คูโบตาจันทบุรี จํากัด บริษัท คูโบตาจันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.476 /๒๕๖๓ วันที่  28 /08/63
62 ซื้อโซเดียมไฮดรอกไซดเกรดอุตสาหกรรม 13,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรดเทรด จํากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรดเทรด จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.477 /๒๕๖๓ วันที่  31 /08/63



1 ซ้ือคลอรีน 70% (เจคลอ) จ านวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.478 /๒๕๖๓ วนัที   01 /09/63

2
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน บท-9849 จันทบุรี

5,450.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.479 /๒๕๖๓ วนัที   01 /09/63

3 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 18,725.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัดบริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.480 /๒๕๖๓ วนัที   01 /09/63

4 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 74,044.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอส เอ็ม บี อินเตอร์เทรด

 จ ากัด
บริษทั เอส เอ็ม บี อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.481 /๒๕๖๓ วนัที   01 /09/63

5 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(ปัม้น้ า) 8,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.482 /๒๕๖๓ วนัที   01 /09/63

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 102,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอเอ็น มั งมีทรัพย์ ร้าน เอเอ็น มั งมีทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.483 /๒๕๖๓ วนัที   02 /09/63

7
ซ้ือครุภัณฑ์เครนไฟฟ้าขนาด 1000 
กิโลกรัม 1 ระบบ

422,650.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สยาม อีโต้ เอ็นจีเนียริ ง 

จ ากัด
บริษทั สยาม อีโต้ เอ็นจีเนียริ ง 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.484 /๒๕๖๓ วนัที   02 /09/63

8
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

21,720.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.485 /๒๕๖๓ วนัที   03 /09/63

9
ซ้ือวสัดุการเกษตร(อาหารเม็ดส าเร็จรูปกุง้
กุลาด า) จ านวน 6 รายการ

178,160.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั แอ็กกีไ้ทย แอนด์ ดีเวลอปเม้นต์ จ ากัดบริษทั แอ็กกีไ้ทย แอนด์ ดีเวลอปเม้นต์ จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.486 /๒๕๖๓ วนัที   03 /09/63

10
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

9,305.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.487 /๒๕๖๓ วนัที   08 /09/63

11
ซ้ือเข่งพลาสติก No6 สีด า จ านวน 710 
ใบ

12,780.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.488 /๒๕๖๓ วนัที   08 /09/63

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.489 /๒๕๖๓ วนัที   08 /09/63

13
จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ ปีที  25 ฉบับที  
3 จ านวน 500 เล่ม

12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.490 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

14
ซ้ือถุง LL พิมพ์ปุย๋อินทรียดิ์นเลนนากุง้ 
ขนาด 11x20 นิว้ หนา 0.10 มิล 2 สี 

12,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอสพเีค พลาสติก ร้าน เอสพเีค พลาสติก ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.491 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256๓

(ชือ่หน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1  กันยายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



15
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย ์
จ านวน 7 รายการ

47,497.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัดบริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.492 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

16
จ้างเหมาซ่อมแซมปิดช่องกันไอน้ าเค็ม
และกันนกพิราบเข้ามาอยูอ่าศัยโรงจอด

92,240.21 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.493 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

17 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 34,561.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอส เอ็ม บี อินเตอร์เทรด

 จ ากัด
บริษทั เอส เอ็ม บี อินเตอร์เทรด 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.494 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

18 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 31,024.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.495 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.496 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

20
ซ้ือยางรถยนต์ B/S 265/70-16 จ านวน
 4 เส้น

19,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.497 /๒๕๖๓ วนัที   11 /09/63

21
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

21,730.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.498 /๒๕๖๓ วนัที   14 /09/63

22
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร
 กปร.

33,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.499 /๒๕๖๓ วนัที   14 /09/63

23
ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ จ านวน 2 
รายการ

67,410.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั อาร์เอสพเีอ็น อินเตอร์เท

รด จ ากัด
บริษทั อาร์เอสพเีอ็น อินเตอร์เทรด

 จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.500 /๒๕๖๓ วนัที   14 /09/63

24
ซ้ือริบบิน้ผ้าซาติน ขนาด 19 มม. ยาว 
33 หลา พิมพ์ข้อความศูนยฯ์ จ านวน 

23,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.501 /๒๕๖๓ วนัที   14 /09/63

25
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตักหน้าขุดหลัง 
หมายเลขทะเบียน ตค.28 จันทบุรี

66,787.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อูช่่างแพท อูช่่างแพท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.502 /๒๕๖๓ วนัที   14 /09/63

26 ซ้ือนอเพลียสกุง้กุลาด า จ านวน 3 ล้านตัว 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.503 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

27
ซ้ือไรน้ าเค็มตัวเต็มวยั Enrich แช่แข็ง 
จ านวน 160 กิโลกรัม

15,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.504 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

28 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 18,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.505 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

29 ซ้ือครุภัณฑ์ส ารวจ จ านวน 3 รายการ 54,891.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั อาร์เอสพเีอ็น อินเตอร์เท

รด จ ากัด
บริษทั อาร์เอสพเีอ็น อินเตอร์เทรด

 จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.506 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

30 จ้างซ่อมฝ้าระแนงไม้ 159,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.508 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

31 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 37 รายการ 347,603.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั จุฬาธร จ ากัด บริษทั จุฬาธร จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.509 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

32 จ้างสายไฟแรงต  า 1720 เมตร 499,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย นายธวัชชัย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.510 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63



33 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 8 รายการ 237,710.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.511 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

34 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 166,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.512 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

35 จ้างซ่อมครุภัณฑ์เครื องปรับอากาศ 163,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ร้าน เจริญดี เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.513 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

36
ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 3 
รายการ

130,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.514 /๒๕๖๓ วนัที   15 /09/63

37 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิย ุจ านวน 7 รายการ 14,185.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.516 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

38 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 13 รายการ 6,125.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท 

จ ากัด
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.517 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

39
จ้างซ่อมมอเตอร์ระบบน้ าหมุนเวยีน ขนาด
 30 แรงม้า

54,035.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทีพเีอ็ม มอเตอร์ ร้านทีพเีอ็ม มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.518 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

40
ซ้ือแฟ้มเอกสารตราช้าง No.120F หนา 
3 นิว้ จ านวน 144 แฟ้ม

11,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.519 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

41
ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 5 
รายการ

7,390.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.520 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

42
ซ้ือเชือกใยยกัษ์ ขนาด 8 มิล จ านวน 
40.9 กิโลกรัม

5,235.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.521 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

43 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 91,770.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.522 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

44 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 457.090 ลิตร 9,884.76 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.523 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

45 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 9 รายการ 5,660.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.524 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

46 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 86,510.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.525 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

47 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 36,192.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท 

จ ากัด
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.526 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

48
ซ้ือปลาเหยื อ(ปลาข้างเหลือง/ปลาทู) 
จ านวน 300 กิโลกรัม

18,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.528 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

49 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 94,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.529 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

50 ซ้ือไม้กระบาก 1x8x5 ม. จ านวน 15 ตัว 10,275.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท 

จ ากัด
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.530 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63



51
ซ้ืออาร์ทีเมียต้นสนขนาด 425 กรัม/
กระป๋อง จ านวน 48 กระป๋อง

48,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.531 /๒๕๖๓ วนัที   17 /09/63

52 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 36,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานิชสตีล 

จันทบุรี จ ากัด
บริษทั สมชายพานิชสตีล จันทบุรี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.532 /๒๕๖๓ วนัที   18 /09/63

53
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

11,170.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.533 /๒๕๖๓ วนัที   18 /09/63

55
ซ้ือโคมไฟหัวเสา Solar MC-2175 
ไมครอน จ านวน 10 ชุด

17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.535 /๒๕๖๓ วนัที   21 /09/63

56
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กข.2181 จบ.

5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกีออโต้ แอร์ แอนด์ ซาวด์ ร้านกีออโต้ แอร์ แอนด์ ซาวด์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.536 /๒๕๖๓ วนัที   21 /09/63

57
จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศภายในบ้านพัก
รับรองผู้เชี ยวชาญ ขนาด 

30,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วิส ร้านเจริญดี เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.537 /๒๕๖๓ วนัที   21 /09/63

58
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน 40-0190 จบ.

13,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.538 /๒๕๖๓ วนัที   21 /09/63

59
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ทบ.2919 จบ.

13,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.539 /๒๕๖๓ วนัที   22 /09/63

60
จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่างกระตก
อลูมิเนียมและฝ้าเพดานห้องปฏิบัติการ

92,006.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.540 /๒๕๖๓ วนัที   23 /09/63

61 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 15,705.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท 

จ ากัด
บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.541 /๒๕๖๓ วนัที   23 /09/63

62 จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 49,886.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา หจก.ว.สหรุ่งเรืองการโยธา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.542 /๒๕๖๓ วนัที   23 /09/63

63
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

18,921.48 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.543 /๒๕๖๔ วนัที   29 /09/63

64
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

7,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.544 /๒๕๖๕ วนัที   29 /09/63

65
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

55,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.545 /๒๕๖๖ วนัที   29 /09/63

66
ซ้ือวสัดุเชือ้เพลิงและหล่อลื น จ านวน 4 
รายการ

16,978.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด บริษทั เคซีเอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.546 /๒๕๖๗ วนัที   29 /09/63
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