
แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 18,732.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

2 ซ้ือไรน้ าเค็มตัวเต็มวัย enrich แชํแข็ง 23,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

3 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง จ านวน ๑๑ รายการ 6,390.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจ.เจรญิพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 
สรณะ

รา๎นจ.เจรญิพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 
สรณะ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

4 ซ้ือน้ ามันเบนซิน ดีเซล และแก๏สโซฮอลล์ 95 45,810.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

5 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง จ านวน 5 รายการ 8,214.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรญิเคหะ โฮมมารท์ เจรญิเคหะ โฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

6 จ๎างซํอมเครื่องกลัน่น้ า ยีห่๎อ milipore รุํน Mill-Q
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17,655.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บรษัิท มิตร-ซายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

7 จ๎างซํอมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท.2919 
จันทบุรี

16,410.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

8 จ๎างซํอมเครื่องปัม้ลม Fuller ขนาด 10 แรงม๎า 
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69,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยาม อีโต๎ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บรษัิท สยาม อีโต๎ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

9 ซ้ือคลอรนี 70 เปอรเ์ซ็นต์(เจคลอ) 29,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

10 ซ้ือกระดาษทิชชูมํ๎วนใหญํ 1 ชัน้ ยาว 550 เมตร 6,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรญิเคหะ โฮมมารท์ เจรญิเคหะ โฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

11 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง จ านวน 4 รายการ 8,009.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เจรญิเคหะ โฮมมารท์ เจรญิเคหะ โฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

12 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครวั ๓ รายการ 5,152.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจีเ่ซํงฮวด รา๎นจีเ่ซํงฮวด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

13 จ๎างซํอมระบบแอรร์ถยนต์ ม.5872 จันทบุรี 8,270.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นกีออโตแอร ์แอนด์ ซาวด์ รา๎นกีออโตแอร ์แอนด์ ซาวด์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

14 จ๎างซํอมมอเตอรส์ูบน้ าประปา 13,096.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สุพรรณ 2 ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สุพรรณ 2 ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

15 ซ้ือนอเพลียสก๎ุงกุลาด า 80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อปโดยนาง
ฐานัดดา เจรญิวงษ์

บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อปโดยนาง
ฐานัดดา เจรญิวงษ์

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

16 จ๎างซํอมแอรโ์รงครวั(ขนาด 30,000 BTU) 5,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

17 ซ้ือยาออกโซลินิกแอซิด ในเน้ือก๎ุง  5,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

18 จ๎างซํอมบ๎านพักผ๎ูเชีย่วชาญ ๒ 7,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนาอลูมิเนียม โดยนายชัยชลิ
นทร ์หลวงไผํชัยกุล

รา๎น น.วัฒนาอลูมิเนียม โดยนายชัยชลิ
นทร ์หลวงไผํชัยกุล

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

19 ซ้ือน้ ามันดีเซลและน้ ามันเบนซิน 47,724.98 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

20 จ๎างซํอมรถยนต์ ทะเบียน นก 5614 จันทบุรี 5,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

21 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง จ านวน 6 รายการ 12,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

22 ซ้ือสารส๎มใสและปูนขาวเจดีย์หัก 16,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

23 จ๎างซํอมรถยนต์ ข.2181 จันทบุร ี 80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิยม โชคชัย นายนิยม โชคชัย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน กุมภาพันธ์

ศคบ.107/2561 วันที่ 08/02/61

ศคบ.106/2561 วันที่ 07/02/61

ศคบ.105/2561 วันที่ 06/02/61

ศคบ.104/2561 วันที่ 02/02/61

ศคบ.103/2561 วันที่ 02/02/61

ศคบ.102/2561 วันที่ 01/02/61

ศคบ.114/2561 วันที่ 16/02/61

ศคบ.113/2561 วันที่ 16/02/61

ศคบ.112/2561 วันที่ 15/02/61

ศคบ.110/2561 วันที่ 14/02/61

ศคบ.109/2561 วันที่ 13/02/61

ศคบ.108/2561 วันที่ 09/02/61

ศคบ.121/2561 วันที่ 24/02/61

ศคบ.119/2561 วันที่ 22/02/61

ศคบ.118/2561 วันที่ 22/02/61

ศคบ.117/2561 วันที่ 22/02/61

ศคบ.116/2561 วันที่ 20/02/61

ศคบ.115/2561 วันที่ 16/02/61

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.126/2561 วันที่ 28/02/61

ศคบ.125/2561 วันที่ 27/02/61

ศคบ.124/2561 วันที่ 27/02/61

ศคบ.123/2561 วันที่ 27/02/61

ศคบ.122/2561 วันที่ 24/02/61

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎าง ประจ าปี 2561
(ชือ่หนํวยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอําวค๎ุงกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ



1 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 32,005.22 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 จ๎างซํอมรั้วเหล็กล๎อมหม๎อแปลงไฟฟ้าแรงสูง  14,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชุมเจรญิ นายอนันต์ ชุมเจรญิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

3
จ๎างซํอมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 4046 
จันทบุรี

5,059.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บรษัิท โตโยต๎าจันทบุร ี(1972)        
ผ๎ูจ าหนํายโตโยต๎า จ ากัด

บรษัิท โตโยต๎าจันทบุร ี(1972)          
   ผ๎ูจ าหนํายโตโยต๎า จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

4 ซ้ือแบตเตอรี่ 200 A 13,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

5 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน ๑๒ รายการ 11,670.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รา๎นอินเทรนด์ เครื่องเขียน     โดยนาย
เชิดศักดิ์ ดิษฐะ

รา๎นอินเทรนด์ เครื่องเขียน โดย      นาย
เชิดศักดิ์ ดิษฐะ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

6 ซ้ือกระดาษปริ้นโปสเตอรแ์ละหมึกพิมพ์ 38,894.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 ซ้ือป้ายสติกเกอร์ 13,296.46  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 13 รายการ 7,339.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นหนังสือดี รา๎นหนังสือดี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 จ๎างซํอมวาล์วปีกผีเสือ้ในระบบชลประทาน 21,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น ทีพีเอ็ม มอเตอร์ รา๎น ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 ซ้ือปลาเหยือ่ 12,000 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจ ารสั ไกรนิวรณ์ นายจ ารสั ไกรนิวรณ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 จ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 40 0190 จันทบุรี 20,105.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค. จ ากัด บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค. จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 30,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 9,176.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซ้ือแฟ้มสันหนา 3 น้ิว ตราช๎าง 10,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
15 ซํอมคอมพิวเตอร ์HP 13,910.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 ซํอม Printer HP 18,350.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 ซํอมแอรโ์รงอาหาร (ขนาด 30,000 BTU) 6,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 ซํอมแอรห์๎องวิทยุ 6,360.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 9,360.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,370.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 ซ้ือวัสดุส านักงาน 20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.149/2561 วันที่ 26/03/61
ศคบ.150/2561 วันที่ 28/03/61
ศคบ.151/2561 วันที่ 28/03/61

เดือน มีนาคม

ศคบ.143/2561 วันที่ 21/03/61
ศคบ.144/2561 วันที่ 22/03/61
ศคบ.145/2561 วันที่ 22/03/61
ศคบ.146/2561 วันที่ 26/03/61
ศคบ.147/2561 วันที่ 26/03/61
ศคบ.148/2561 วันที่ 26/03/61

ศคบ.137/2561 วันที่ 12/03/61
 ศคบ.138/2561 วันที่ 12/03/61
ศคบ.139/2561 วันที่ 12/03/61
ศคบ.140/2561 วันที่ 20/03/61
ศคบ.141/2561 วันที่ 20/03/61
ศคบ.142/2561 วันที่ 21/03/61

ศคบ.128/2561 วันที่ 06/03/61
ศคบ.129/2561 วันที 06/03/61

ศคบ.130/2561 วันที่ 06/03/61

ศคบ.132/2561 วันที่ 07/03/61

ศคบ.133/2561 วันที่ 0703/61

 ศคบ.136/2561 วันที่ 12/03/61

แบบ.สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง



1 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 13,085.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 ซ้ือน้ ามันฯ 31,770.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือชุดกรองน้ าออก 8,410.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตร-ซายน์  เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด บรษัิท มิตร-ซายน์  เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซ้ือน้ ามันดีเซล 16,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 14,753.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
6 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 11,676.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 ซ้ือน้ ามันดีเซลจ านวน ๒๐๐ ลิตร 5,490.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 23,530.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 ซ้ือวัสดุการเกษตร 8,280.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 48,505 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,897.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซํอมเครื่องพิมพ์ HP 13,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรชัคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรชัคอมพิวเตอร์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.163/2561 วันที่ 27/04/61
ศคบ.164/2561 วันที่ 27/04/61
ศคบ.165/2561 วันที่ 2704/61

เดือน เมษายน แบบ.สขร.1
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง
ศคบ.153/2561 วันที่ 02/04/61
ศคบ.155/2561 วันที่ 05/04/61
ศคบ.156/2561 วันที่ 10/04/61
ศคบ.157/2561 วันที่ 16/04/61
ศคบ.158/2561 วันที่ 10/04/61
ศคบ.159/2561 วันที่ 18/04/61
ศคบ.160/2561 วันที่ 18/04/61
ศคบ.161/2561 วันที่ 19/04/61
ศคบ.162/2561 วันที่ 24/04/61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา



1 ซ้ือนอเพลียสกุง้กุลาด า  80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อปโดยนาง
ฐานัดดา  เจรญิวงษ์

บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อปโดยนาง
ฐานัดดา  เจรญิวงษ์

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

2 ซ้ืออาหารปลากะพงขาว เบอร์ ๑ 92,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศร ี นายประณี ปรางศร ี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน ๖ รายการ  51,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซ้ืออาหารปลากะพงขาว เบอร์ ๑ 34,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศร ี นายประณี ปรางศร ี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 ซ้ือน้ ามันเคร่ืองและจาระบี  12,840.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยาม อีโต๎ เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด บรษัิท สยาม อีโต๎ เอ็นจีเนียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์(Proficiency test Nitrofuran
 metabolites in Shrimps PT06-6106)

5,885.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง จ ากัด บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

7 ซ้ือกระดาษถ่ายเอกสารA4 80   แกรม Double A 24,840.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

8  ซ้ือไรน้ าเค็มตัวเต็มวยั Enrich แช่แช็ง 23,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 66,610.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ แล็บ จ ากัด บรษัิท ไบโอ แล็บ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 จ๎างเหมาบรกิารสอบเทียบฯ 16,478 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 จ้างซ่อมมอเตอร์สูบน้ าจืดของศูนย์ฯ 11,231.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ2 หจก.สุพรรณ2 ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 47,003.11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.ซี.เอศจ ากัด บ.เค.ซี.เอศจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ  16,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.178/2561 วันที่ 09/05/61

14
 ซ้ืออาหารกุง้ขาวเบอร์ 1 ขนาด 25 กิโลกรัม/
กระสอบ 

10,950.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศร ี นายประณี ปรางศร ี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.179/2561 วันที่ 09/05/61

15  จ้างซ่อมแอร์ตึก กปร. (ขนาด 40,000 BTU)  17,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธ์ ศรปีระเสรฐิ นายสุรสิทธ์ ศรปีระเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.180/2561 วันที่ 09/05/61
16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน5 รายกา 10,198.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บ.เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.181/2561 วันที่ 15/05/61
17 ซ้ือไม้ยาง 6,716.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิเคหะ หจก.เจรญิเคหะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.182/2561 วันที่ 15/05/61
18 จ๎างซํอมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บท 9849 12,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.183/2561 วันที่ 17/05/61

19
ซ้ือคลอรนี 75%และวิตามินซี โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุ่งเจริญกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.184/2561 วันที่ 17/05/61

20 ซ้ือวัสดุการเกษตรจ านวน ๒ รายการ 18,000.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุ่งเจริญกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.185/2561 วันที่ 18/05/61
21 ซ้ือถุงขยะ 16,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจีเ่ซํงฮวด รา๎นจีเ่ซํงฮวด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 7,305.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน พฤษภาคม

ศคบ.176/2561 วันที่ 07/05/61
ศคบ.177/2561 วันที่ 08/05/61

ศคบ.186/2561 วันที่ 17/05/61
ศคบ.187/2561 วันที่ 17/05/61

ศคบ.170/2561 วันที่ 02/05/61

ศคบ.171/2561 วันที่ 02/05/61

ศคบ.172/2561 วันที่ 03/2561

ศคบ.173/2561 วันที่ 03/05/61
ศคบ.174/2561 วันที่ 07/05/61
ศคบ.175/2561 วันที่ 07/05/61

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.166/2561 วันที่ 01/05/61

ศคบ.167/2561 วันที่ 01/05/61
ศคบ.168/2561 วันที่ 01/05/61
ศคบ.169/2561 วันที่ 02/05/61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา

แบบ.สขร.1



23 ซ้ือถังพลาสติก ขนาด 200 ลิตร 13,560.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณาพล ค๎าถัง รา๎นคณาพล ค๎าถัง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
24 ซํอมเครื่องชัง่ 31,618.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
25 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 28,248.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
26 ซํอมเครื่อง LC-MS/MS 9,095.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สิทธิพร บ.สิทธิพร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
27 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 54,080.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สมชายพานิช สตีล จันทบุรี บ.สมชายพานิช สตีล จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
28 ซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนสํง 17,366.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามอีโต๎ บ.สยามอีโต๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 37,635.85 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
30 ซ้ือวัสดุส านักงานจ านวน 25 รายการ 7,939.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
31 ซํอมกลํองบันทึกภาพฯ 9,523.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร์ บ.เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
32 ซ้ือพลาสติกกันแมลง 25,894.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.สยามอีโต๎ บ.สยามอีโต๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
33 ซํอมแอรห์๎องกุสลาด 24,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ นายสุรสิทธิ์ ศรปีระเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
34 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมมูลนิธิฯ อุตสาหกรรมมูลนิธิฯ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
35 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 5,885.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห๎องปฏิบัติการกลาง บ.ห๎องปฏิบัติการกลาง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
36 ซ้ือชุดกระบอกน้ าไส๎กรองฯ 52,960.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น B N กรุ๏ป รา๎น B N กรุ๏ป ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
37 จ๎างสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 9,095.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมมูลนิธิฯ อุตสาหกรรมมูลนิธิฯ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
38 ซ้ืออิฐประสาน 6,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
39 จ๎างซํอมกรอบป้ายไม๎ฯ 55,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พีเออินสตูรเม๎นท์ รา๎น พีเออินสตูรเม๎นท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
40 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ LC 1100 93,807.90 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด บ.เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.202/2561 วันที่ 28/05/61
ศคบ.203/2561 วันที่ 28/05/62
ศคบ.204/2561 วันที่ 28/05/61
ศคบ.205/2561 วันที่ 30/05/61

เดือน พฤษภาคม แบบ.สขร.1

ศคบ.196/2561 วันที่ 24/05/61
ศคบ.197/2561 วันที่ 24/05/61
ศคบ.198/2561 วันที่ 24/05/61
ศคบ.199/2561 วันที่ 25/05/61
ศคบ.200/2561 วันทึ่ 25/05/61
ศคบ.201/2561 วันที่ 28/05/61

ศคบ.190/2561 วันที่ 18/05/61
ศคบ.191/2561 วันที่ 21/05/61
ศคบ.192/2561 วันที่ 21/05/61
ศคบ.193/2561 วันที่ 22/05/61
ศคบ.194/2561 วันที่ 23/05/61
ศคบ.195/2561 วันที่ 23/05/61

ศคบ.188/2561 วันที่ 18/05/61
ศคบ.189/2561 วันที่ 18/05/61



แบบ.สขร.1

1 จ๎างซํอมเครื่องท าน้ ากลัน่บรสิุทธิ์ RO 25,252.00  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พีเอส อิเลคทรอนิกส์ รา๎น พีเอส อิเลคทรอนิกส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 จ๎างซํอมชุดแผํนกรองน้ า 55,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พีเอ็น แล็ป รา๎น พีเอ็น แล็ป ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

3
จ๎างซํอมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารและนอก
อาคาร

16,340.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พีเอ อินสตูรเม๎นท์ รา๎น พีเอ อินสตูรเม๎นท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร ์(Eclipse Plus C18,4.6 x 
100 mm,3.5)

20,725.90 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด บรษัิท เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

5 จา้งเหมาบริการสอบเทียบเคร่ือง LC 1260 99,866.31 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด บรษัิท เวิลด์สยามกรุ๏ป จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
6 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎งจ านวน 3 รายการ 6,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิชสตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิชสตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 ซ้ือน้ ามันฯ 59,635.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 ซ้ืออวนสีฟ้า 21,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นกิตติซัพพลาย รา๎นกิตติซัพพลาย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 ซ้ือวัสดุการเกษตร ๖ รายการ 18,376.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยกชัยพรพาณิชย์ รา๎นอวนสามแยกชัยพรพาณิชย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 17,307.52 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 ซํอมเครื่อง BR 4I CENTRIF 35,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซ้ือชุดไส๎กรอง 62,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 จ๎างเหมาบรกิารสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 13,107.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซํอมไดสตารท์รถ ตค28จันทบุรี 8,774.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
15 จ๎างตรวจวิเคราะห์แบคทีเรยี 40,232.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง จ ากัด บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 21,670.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น จ.เจรญิพาณิชย์ รา๎น จ.เจรญิพาณิชย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,940.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาท์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ซ้ือหมึกปริ้น 40,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทูไบส์ บรษัิท ทูไบส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.224/2561 วันที่ 12/06/61
18 ซ้ือถังพลาสติก 8,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณาพล ค๎าถัง รา๎นคณาพล ค๎าถัง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 ซ้ือน้ ามันดีเซล 17,370.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 จ๎างสอบเทียบเครื่องมือ HPLC 59,732.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สิทธิพร แอสโซซิเอส จ ากัด บรษัิท สิทธิพร แอสโซซิเอส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร ์ 20,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามเวิลด์กรุ๏ป จ ากัด บรษัิท สยามเวิลด์กรุ๏ป จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 50,479.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
23 ซ้ือยางรถหน๎าตักหลังขุด 13,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท นิวัฒน์การยางจันทบุร ีจ ากัด บรษัิท นิวัฒน์การยางจันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
24 ซ้ือน้ ามันดีเซล 17,370.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.232/2561 วันที่ 25/06/61

ศคบ.230/2561 วันที่ 22/06/61
ศคบ.231/2561 วันที่ 25/06/61

เดือน มิถุนายน

ศคบ.222/2561 วันที่ 12/06/61
ศคบ.223/2561 วันที่ 12/06/61

ศคบ.225/2561 วันที่ 14/06/61
ศคบ.226/2561 วันที่ 14/06/61
ศคบ.228/2561 วันที่ 15/06/61
ศคบ.229/2561 วันที่ 15/06/61

ศคบ.216/2561 วันที่ 08/06/61
ศคบ.217/2561 วันที่ 11/06/61
ศคบ.218/2561 วันที่ 11/06/61
ศคบ.219/2561 วันที่ 11/06/61
ศคบ.220/2561 วันที่ 11/06/61
ศคบ.221/2561 วันที่ 11/06/61

ศคบ.210/2561 วันที่ 01/06/61

ศคบ.211/2561 วันที่ 01/06/61
ศคบ.212/2561 วันที่ 04/06/61
ศคบ.213/2561 วันที่ 06/06/61
ศคบ.214/2561 วันที่ 06/06/61
ศคบ.215/2561 วันที่ 06/06/61

ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง
ศคบ.207/2561 วันที่ 01/06/61
ศคบ.208/2561 วันที่ 01/06/61

ศคบ.209/2561 วันที่ 01/06/61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ.สขร.1
25 ซ้ือป้ายไวนิล 20,503.04 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.233/2561 วันที่ 2506/61
26 จ๎างซํอมรถตู๎ นข 1621 จันทบุรี 5,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.234/2561 วันที่ 25/06/61
27 จ๎างซํอมวาล์วปีกผีเสือ้ 96,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นที พี เอ็ม มอเตอร์ รา๎นที พี เอ็ม มอเตอร์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.235/2561 วันที่ 25/06/61
28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 37,653.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ็ดวานซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด บรษัิท แอ็ดวานซ์ เทรดดิ้ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.236/2561 วันที่ 26/06/61
29 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 71,411.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ไบโอ แล็บ เทรดดิ้ง จ ากัด บรษัิท ไบโอ แล็บ เทรดดิ้ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.237/2561 วันที่ 26/06/61

เดือน มิถุนายน



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวัสดุส านักงาน 9700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 5,498.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามโกลบอลเฮาส์ บรษัิท สยามโกลบอลเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 45,272.83 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,430.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรชัคอมพิวเตอร์ หจก.ไพรชัคอมพิวเตอร์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว 5,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไชยชนะ รา๎นไชยชนะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
6 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร1์6รายการ 189,266.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บรษัิท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 ซ้ืออิฐประสาน 10,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 จ๎างสอบเทียบเครื่อง Water Bath 7,169.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส พี ซี แคลิเบรชัน่ บรษัิท เอส พี ซี แคลิเบรชัน่ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 ซํอมเครื่องปรบัอากาศห๎องตรวจรบัสาร 21,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 ซํอมเครื่องปรบัอากาศห๎องแบคทีเรยีฯ 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 จ๎างเปลีย่นถํายน้ ามันเครื่องรถยนต์ กธ 4046 จบ 5,059.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยต๎าจันทบุรี บรษัิท โตโยต๎าจันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซํอมเครื่องปรบัอากาศอควาเลีย่ม 188,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรสิทธิ์ ศีรประเสรฐิ นายสุรสิทธิ์ ศีรประเสรฐิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ซํอมกล๎อง CCTV 6,206.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14,160.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาท์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
15 ซ้ือหัวกรองสารละลาย 39,312.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ รา๎นพันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 ซ้ือกระดาษทิชชูมํ๎วนใหญํ 10,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 ซ้ือวัสดุงานบ๎านงานครวั 6,652.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจีเ่ซํงฮวด รา๎นจีเ่ซํงฮวด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 ซํอมรถยนต์ บท 2919 จันทบุรี 5,340.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจ เซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 35,640.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 ซํอมกล๎องวงจรปิดภายในหนํวยสาธิตฯ 6,580.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นดีเค เทคโนโลยี รา๎นดีเค เทคโนโลยี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 ซํอมกล๎องวงจรปิดภายในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ าฯ 19,634.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นดีเค เทคโนโลยี รา๎นดีเค เทคโนโลยี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือแผํน Backlit Film 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
23 ซ้ือผ๎าตํวนซาติน 9,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นดาวรุํงสยาม รา๎นดาวรุํงสยาม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
24 ซ้ือวัสดุการเกษตร 14,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชณ์) รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
25 ซ้ือวัสดุกรองฯ 49,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นกิตติซัพพลาย รา๎นกิตติซัพพลาย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
26 ซ้ือวัสดุการเกษตร 30,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชณ์) รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
26 ซ้ือเอกสารเผยแพรฯํ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
27 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 10,740.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี บรษัิท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
28 ซ้ือปัม๊น้ าแบบจุมํ 11,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นกิตติซัพพลาย รา๎นกิตติซัพพลาย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 ซ้ือป้ายสือ่ความหมายฯ 14,445.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซนเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.269/2561 วันที่ 31/07/61

ศคบ.267/2561 วันที่ 31/27/61
ศคบ.268/2561 วันที่ 31/07/61

เดือน กรกฎาคม

ศคบ.261/2561 วันที่ 25/07/61
ศคบ.262/2561 วันที่ 25/07/61
ศคบ.236/2561 วันที่ 26/07/61

ศคบ.264/2561 วันที่ 26/07/61
ศคบ.265/2561 วันที่ 31/07/61
ศคบ.266/2561 วันที่ 31/07/61

ศคบ.255/2561 วันที่ 23/07/61
ศคบ.256/2561 วันที่ 23/07/61

ศคบ.257/2561 วันที่ 23/07/61
ศคบ.258/2561 วันที่ 25/07/61
ศคบ.259/2561 วันที่ 25/07/61
ศคบ.260/2561 วันที่ 25/07/61

ศคบ.248/2561 วันที่ 11/07/61
ศคบ.249/2561 วันที่ 11/07/61
ศคบ.250/2561 วันที่ 11/07/61
ศคบ.251/2561 วันที่ 12/07/61
ศคบ.252/2561 วันที่ 18/07/61
ศคบ.253/2561 วันที่ 18/07/61

ศคบ.242/2561 วันที่ 05/07/61
ศคบ.243/2561 วันที่ 06/07/61
ศคบ.244/2561 วันที่ 09/07/61
ศคบ.245/2561 วันที่ 09/07/61
ศคบ.246/2561 วันที่ 09/07/61
ศคบ.247/2561 วันที่ 09/07/61

ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง
ศคบ.239/2561 วันที่ 02/07/61
ศคบ.240/2561 วันที่ 02/07/61
ศคบ.241/2561 วันที่ 05/07/61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



แบบ.สขร.1

1 วัสดุกํอสรา๎ง 38898.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 วัสดุการเกษตร 40,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 วัสดุส านักงาน 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นหนังสือดี รา๎นหนังสือดี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 วัสดุส านักงาน 52,965.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 วสัดุการเกษตร 99,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นกิตติซัพพลาย รา๎นกิตติซัพพลาย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
6 ถุงไฮเดรนตัดตรง 14,553.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอส พี เค พลาสติก เอส พี เค พลาสติก ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 วัสดุการเกษตร 29,990.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 ไรน้ าเค็ม 25,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 วัสดุวิทยาศาสตร์ 11,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 วัสดุการเกษตร 72,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 วัสดุส านักงาน 44,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 วัสดุกํอสรา๎ง 46,465.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บรษัิท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ตู๎ขยาย(ครภุัณฑ์) 7,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอัปสร เกษมวัฒนา นางสาวอัปสร เกษมวัฒนา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 วัสดุงานบ๎านงานครวั 22,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
15 วัสดุส านักงาน 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 ไม๎ไผํ 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสุนีย์ เพ่ิมพูล นางสุนีย์ เพ่ิมพูน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 เก๎าอ้ี(ครภุัณฑ์) 60,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เฟอรนิ์เจอร ์เอ๎าเล็ท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เฟอรนิ์เจอร ์เอ๎าเล็ท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 วัสดุส านักงาน 7,180.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 วัสดุการเกษตร 86,680.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นประทีปการเกษตร รา๎นประทีปการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 พันธุ์ปลานวลจันทร์ 32,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนฤทธิ์ กวางแก๎ว นายนฤทธิ์ กวางแก๎ว ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 วัสดุงานบ๎านงานครวั 15,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไชยชนะ รา๎ยไชยชนะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 22,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมฑ์จิรเมธ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
23 เอกสารเผยแพรฯํ 48,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปรออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปรออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
24 นอเพลียสก๎ุงกุลาด า 80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อป บ๏ากฟารม์ และเอสพีพริ้นช็อป ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
25 แกลบดิบและแกลบด า 70,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
26 ซํอมแอรฝ่์ายผลิตสัตว์น้ า 9,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน สิงหาคม

ศคบ.295/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.296/2561 วันที่ 06/08/61

ศคบ.297/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.298/2561 วันที่ 06/08/61

ศคบ.289/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.290/2561 วันที่ 06/08/61

ศคบ.291/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.292/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.293/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.294/2561 วันที่ 06/08/61

ศคบ.282/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.283/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.284/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.285/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.286/2561 วันที่ 06/08/61
ศคบ.287/2561 วันที่ 06/08/61

ศคบ.276/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.277/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.278/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.279/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.280/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.281/2561 วันที่ 01/08/61

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.272/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.273/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.274/2561 วันที่ 01/08/61
ศคบ.275/2561 วันที่ 01/08/61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา



แบบ.สขร.1

26 วัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 35,430.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
27 วัสดุกํอสรา๎ง 7,270.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สมศักดิ์เคหะภัณฑ์ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สมศักดิ์เคหะภัณฑ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
28 วัสดุการเกษตร 66,865.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 15,328.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
30 ซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ม 5872 จันทบุรี 5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
31 น้ ามันดีเซล 34,394.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
32 วัสดุส านักงาน 24,065.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
33 วัสดุการเกษตร 82,660.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
34 ขีไ้กํไขํและขีไ้กํแกลบ 64,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาหราํย ภาระเปลือ้ง นางสาหราํย ภาระเปลือ้ง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
35 เอกสารเผยแพรขํองศูนย์ฯ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
36 วัสดุโฆษณาและเผยแพรํ 29,990.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ต๎นฉบับ จ ากัด บรษัิท ต๎นฉบับ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
37 หน๎าดินเพาะช า 9,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย โถทอง นายวันชัย โถทอง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
38 เมล็ดพันธุ์เมลํอน 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ โสดา นายปิยะพงษ์ โสดา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
39 วัสดุการเกษตร 27,990.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
40 วัสดุการเกษตร 6,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ภูวดลการเกษตร ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ภูวดลการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
41 วัสดุการเกษตร 58,025.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ภูวดลการเกษตร ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ภูวดลการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
42 คลอรนี 70% 8,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
43 วัสดุงานบ๎านงานครวั 29,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไชยชนะ รา๎นไชยชนะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
44 วัสดุส านักงาน 12,261.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
45 ครภุัณฑ์ส านักงาน 20,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โกลแอรโ์รล บรษัิท โกลแอรโ์รล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
46 วัสดุกํอสรา๎ง 39,644.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
47 วัสดุการเกษตร 38,665.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอานนท์ พรอ๎มพงศทร นายอานนท์ พรอ๎มพงศทร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
48 วัสดุการเกษตร 55,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็น ที เค โปรดักส์ จ ากัด บรษัิท เอ็น ที เค โปรดักส์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
49 วัสดุการเกษตร 19,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
50 วัสดุกํอสรา๎ง 6,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
51 วัสดุกํอสรา๎ง 21,962.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะ บรษัิท เจรญิเคหะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน สิงหาคม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

ศคบ.324/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.325/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.326/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.327/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.328/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.329/2561 วันที่ 10/08/61

ศคบ.318/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.319/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.320/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.321/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.322/2561 วันที่ 09/08/61
ศคบ.323/2561 วันที่ 09/08/61

ศคบ.308/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.309/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.310/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.311/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.312/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.317/2561 วันที่ 09/08/61

ศคบ.302/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.303/2561 วันที่ 08/08/61

ศคบ.304/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.305/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.306/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.307/2561 วันที่ 08/08/61

ศคบ.300/2561 วันที่ 08/08/61
ศคบ.301/2561 วันที่ 08/08/61

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง



แบบ.สขร.1

52 เอกสารรายงานประจ าปี 2560 48,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
53 ซํอมรถไถ ตค 39 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายอนันต์ ชุมเจรญิ นายอนันต์ ชุมเจรญิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
54 วัสดุการเกษตร 60,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นประทีปการเกษตร รา๎นประทีปการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
55 วัสดุส านักงาน 8,753.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
56 เอกสารวิชาการ 18,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
57 ป้ายไวนิล 5,911.75 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
58 ปลาดุกและปลานิล 14,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.พันธุ์ปลา รา๎น น.พันธุ์ปลา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
59 วัสดุส านักงาน 7,231.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
60 อาหารปลาและอาหารกบ 48,820.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
61 วัสดุการเกษตร 34,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสมจิตร ค๎ุมทรพัย์ นางสาวสมจิตร ค๎ุมทรพัย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
62 ผ๎าเวทลุ๏คและผ๎าตํวนซาติน 56,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นดาวรุํงสยาม รา๎นดาวรุํงสยาม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
63 ถังพลาสติก 23,370.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณาพล ค๎าถัง รา๎นคณาพล ค๎าถัง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
64 วัสดุการเกษตร 31,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นวีรพรฟารม์ รา๎นวีรพรฟารม์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
65 วัสดุการเกษตร 41,740.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นวีรพรฟารม์ รา๎นวีรพรฟารม์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
66 ครภุัณฑ์ส านักงาน 8,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
67 วัสดุการเกษตร 25,170.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ วงษ์ชาลี นายวิสุทธิ์ วงษ์ชาลี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
68 ป้ายไวนิล 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
69 วัสดุส านักงาน 25,770.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
70 ซํอมรถยนต์ 2 คัน 45,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิยม โชคชัย นายนิยม โชคชัย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
71 วัสดุการเกษตร 13,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
72 ไกํไขํสาวอายุ 15 สัปดาห์ขึน้ไป 24,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ าปา สวัสดิภูมิ นางสาวจ าปา สวัสดิภูมิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
73 อาหารไกํไขํ 14,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
74 จ๎างขัดอคลีลิค 86,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น บูรพา อควาเรยีม รา๎น บูรพา อควาเรยีม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
75 วัสดุการเกษตร 49,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรชัย เสมสฤษด์ นายจักรชัย เสมสฤษด์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
76 วัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 18,115.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นวิเศษนานาภัณฑ์ รา๎นวิเศษนานาภัณฑ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
77 น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 44,602.73 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
78 ซํอมเครื่องสูบน้ าฯ 81,758.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
79 ซํอมเครื่องสูบน้ าฯ 75,713.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
80 น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 12,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไพรชัแก๏สและน้ ามัน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไพรชัแก๏สและน้ ามัน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน สิงหาคม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.360/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.361/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.362/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.363/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.364/2561 วันที่ 20/08/61

ศคบ.354/2561 วันที่ 17/08/61
ศคบ.355/2561 วันที่ 17/08/61
ศคบ.356/2561 วันที่ 17/08/61

ศคบ.357/2561 วันที่ 17/08/61
ศคบ.358/2561 วันที่ 17/08/61
ศคบ.359/2561 วันที่ 20/08/61

ศคบ.345/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.346/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.347/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.349/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.350/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.251/2561 วันที่ 16/08/61

ศคบ.339/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.340/2561 วันที่ 16//08/61
ศคบ.341/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.342/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.343/2561 วันที่ 16/08/61
ศคบ.344/2561 วันที่ 16/08/61

ศคบ.330/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.331/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.332/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.333/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.335/2561 วันที่ 10/08/61
ศคบ.339/2561 วันที่ 16/08/61



แบบ.สขร.1

81 วัสดุการเกษตร 7,420.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
82 ขีว้ัว 6,480.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาหราํย ภาระเปลือ้ง นางสาวสาหราํย ภาระเปลือ้ง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
83 วัสดุการเกษตร 73,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
84 เน้ืออวนปลากะตักและสายยาง 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
85 ทํอ PVC และแปบเหล็ก 12,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
86 อาหารปลาดุกและอาหารกบ 25,630.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
87 ถุงขยะ 32,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจีเ่ซํงฮวด รา๎นจีเ่ซํงฮวด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
88 ไกํไขํสาวและลูกเป็ดบาบารี่ 17,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจ าปา สวัสดิภูมิ นางสาวจ าปา สวัสดิภูมิ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
89 น้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 15,570.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
90 อารท์ีเมียต๎นสน 96,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
91 น้ ามันดีเซล 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
92 ครภุัณฑ์ส านักงาน 17,420.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โฮม ดีไซน์ จ ากัด ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โฮม ดีไซน์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
93 ครภุัณฑ์การเกษตร 98,440.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ฟอรช์ารม์ี ่อะครลิิค จ ากัด บรษัิท ฟอรช์ารม์ี ่อะครลิิค จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
94 ครภุัณฑ์การเกษตร 39,590.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีพเีค ไฟเบอร์โปรดักส์ ห้างหุน้ส่วนจ ากดั ทีพเีค ไฟเบอร์โปรดักส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
95 ซํอมตู๎ปลา 479,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด บรษัิท พรเีมีย่ม อีควิปเม๎นท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
96 เครื่องปัม๊ลม Blower 232,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามอีโต๎ เอ็นจิเน่ียริ่ง จ ากัด บรษัิท สยามอีโต๎ เอ็นจิเน่ียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
97 ซํอมเครื่องเติมอากาศ 78,431.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สยามอีโต๎ เอ็นจิเน่ียริ่ง จ ากัด บรษัิท สยามอีโต๎ เอ็นจิเน่ียริ่ง จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
98 ซํอมเครื่องท าน้ าเย็น 22,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพันธุ์เงนิ ฟิชเชอรร์ี่ รา๎นพันธุ์เงนิ ฟิชเชอรร์ี่ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
99 เชือกใยยักษ์ 10,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
100 วัสดุการเกษตร 10,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
101 ไม๎ยาง 14,574.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
102 วัสดุกํอสรา๎ง 11,982.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิชสตีลจันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิชสตีลจันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
102 วัสดุการเกษตร 43,980.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โอเวอรอ์อล คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด บรษัิท โอเวอรอ์อล คอรเ์ปอเรชัน่ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
103 กากน้ าตาล 11,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
104 ซํอมเครื่องปรบัอากาศในห๎องพัสดุ 7,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
105 วัสดุการเกษตร 30,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร รา๎นวรรณา โดยนางวราภรณ์ โกศาคาร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน

การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.393/2561 วันที่ 22/08/61

ศคบ.3๘7/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.388/2561  วันที่ 22/08/61
ศคบ.389/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.390/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.391/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.392/2561 วันที่ 22/08/61

ศคบ.378/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.379/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.382/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.384/2561 วันที่ 21/08/61
ศคบ.385/2561 วันที่ 21/08/61
ศคบ.386/2561 วันที่ 22/08/61

ศคบ.372/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.373/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.374/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.375/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.376/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.377/2561 วันที่ 20/08/61

ศคบ.366/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.367/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.368/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.369/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.370/2561 วันที่ 20/08/61
ศคบ.371/2561 วันที่ 20/08/61

ศคบ.365/2561 วันที่ 20/08/61

เดือน สิงหาคม

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ



แบบ.สขร.1

106 ป้ายอิงค์เจ็ท 15,160.62 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดีย เซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดีย เซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
107 ป้ายไวนิล 11,656.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดีย เซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดีย เซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
108 วัสดุส านักงาน 32,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
109 วัสดุกํอสรา๎ง 33,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นชุมแสงวิศวกรรม รา๎นชุมแสงวิศวกรรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
110 วัสดุส านักงาน 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
111 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 6,477.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
112 วัสดุกํอสรา๎ง 28,519.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
113 วัสดุการเกษตร 8,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี รา๎นสวนเห็ดจันทบุรี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
114 วัสดุการเกษตร 72,930.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นประทีปการเกษตร รา๎นประทีปการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
115 วัสดุการเกษตร 23,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิสุทธิ์ วงษ์ชาลี นายวิสุทธิ์ วงษ์ชาลี ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
116 ซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80 8593 จบ. 50,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
117 โครงเหล็กดัดปศุสัตว์ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิตยา แซํอุง นางสาวนิตยา แซํอุง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
118 วัสดุงานบ๎านงานครวั 47,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไชยชนะ รา๎นไชยชนะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
119 ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 69,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นแสงกมลคัลเลอรแ์ล็บ รา๎นแสงกมลคัลเลอรแ์ล็บ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
120 หมึกพิมพ์ OKI 8,970.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ทูไบท์ส จ ากัด บรษัิท ทูไบท์ส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
121 ครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพรํ 20,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรโีทรทัศน์บรกิาร จ ากัด บรษัิท จันทบุรโีทรทัศน์บรกิาร จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
122 พันธุ์ปลาสวยงาม 199,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น บูรพา อควาเรยีม รา๎น บูรพา อควาเรยีม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
123 ปลาข๎างเหลือง 434,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น บูรพา อควาเรยีม รา๎น บูรพา อควาเรยีม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
124 พ้ืนไม๎เทียม 181,720.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น บูรพา อควาเรยีม รา๎น บูรพา อควาเรยีม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
125 ถุงพลาสติก 17,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพี เค พลาสติก รา๎นพี เค พลาสติก ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
126 ซํอมแอรอ์าคาร กปร. 34,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
126 จ๎างรอืถอนเสาวิทยุ 28,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิภพ แววสุวรรณ นายพิภพ แววสุวรรณ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
127 ซ้ือขีว้ัว 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ รา๎นเขยพรสุดาพันธุ์ไม๎ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
128 หัวเชือ้ไตโคเดอรม์า 33,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เกษตรไบโอ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เกษตรไบโอ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา

เดือน สิงหาคม

ศคบ.420/2561 วันที่ 30/08/611

ศคบ.414/2561 วันที่ 29/08/61
ศคบ.415/2561 วันที่ 29/08/61
ศคบ.416/2561 วันที่ 30/08/61
ศคบ.417/2561 วันที่ 30/08/61
ศคบ.418/2561 วันที่ 30/08/61
ศคบ.419/2561 วันที่ 30/08/61

ศคบ.405/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.406/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.407/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.408/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ409/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.413/2561 วันที่ 28/28/61

ศคบ.399/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.400/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.401/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.402/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.403/2561 วันที่ 24/08/61
ศคบ.404/2561 วันที่  24/08/61

ศคบ.394/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.395/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.396/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.397/2561 วันที่ 22/08/61
ศคบ.398/2561 วันที่ 23/08/61



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือป้ายไวนิล 2 รายการ 6195.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
2 ซ้ือขวด B.O.D 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือหน๎าดิน 50,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากูล นายจินดา ฉัยยากูล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซํอมรถยนต์ กธ 4046 6,825.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท โตโยต๎า(ผ๎ูจ าหนํายโตโยต๎า)จ ากัด บรษัิท โตโยต๎า(ผ๎ูจ าหนํายโตโยต๎า)จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 หมึกพิมพ์ ๔ รายการ 57,426.90 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
6 น้ ามันดีเซล 5,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
7 ซํอม Projector 27,285.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
8 ซํอมคอมพิวเตอร์ 13,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัท ทูไบท์ส จ ากัด บรษัท ทูไบท์ส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
9 ซ้ือวัสดุส านักงาน 18,670.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
10 ซ้ือวัสดุการเกษตร 31,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๏กก้ี ไทย แอนด์ ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัดบรษัิท แอ๏กก้ี ไทย แอนด์ ดีเวลลอปเม๎นท์ จ ากัดใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
11 ซ้ือเอกสารเผยแพรฯํ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
12 ซํอมเครื่องปรบัอากาศขนาด 30000 BTU 14,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส รา๎นเจรญิดีเซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ซํอมรถยนต์ กข 2181 7,090.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ประชากิจมอเตอรเ์ซลส์ จ ากัด บรษัิท ประชากิจมอเตอรเ์ซลส์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซ้ือเอกสารเผยแพรฯํ 89,880.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ดีดีมีเดียพลัส จ ากัด บรษัิท ดีดีมีเดียพลัส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
15 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุจ านวน 10 รายการ 32,630.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
16 กลํองชันโรงฯ 5,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจักรชัย เสมสฤษดิ์ นายจักรชัย เสมสฤษดิ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 ซํอมครภุัณฑ์ฯ 7,830.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรโีทรทัศน์บรกิาร บรษัิท จันทบุรโีทรทัศน์บรกิาร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 วัสดุกํอสรา๎ง ๒๔ รายการ 15,549.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 วัสดุการเกษตร 3 รายการ 18,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 วัสดุยานพาหนะและขนสํง 6,350.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รา๎นอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 วัสดุกํอสรา๎ง 11 รายการ 98,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือซองฟรอยซีล 3 ด๎าน 31,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน รา๎นอินเทรนด์เครื่องเขียน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
23 ซ้ือน้ ามันเบนซิน 22,409.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
24 ซ้ือน้ ามันดีเซล 19,630.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
25 จ๎างเหมาซํอมแซมป้ายจัดแสดง 267,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
26 ป้ายสือ่ความหมายเก่ียวกับชนิดสัตว์น้ าฯ 180,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน กันยายน

ศคบ.445/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.446/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.447/2561 วันที่ 3 กันยายน 61

ศคบ.439/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.440/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.441/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.442/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.443/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.444/2561 วันที่ 3 กันยายน 61

ศคบ.433/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.434/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.435/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.436/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.437/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.438/2561 วันที่ 3 กันยายน 61

ศคบ.427/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.428/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.429/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.430/2561 วันที่ 3 กันยายน ๖๑
ศคบ.431/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.432/2561 วันที่ 3 กันยายน 61

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง
ศคบ.422/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.423/2561 วันที่ 3 กันายายน 61
ศคบ.424/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.425/2561 วันที่ 3 กันยายน 61
ศคบ.426/2561 วันที่ 3 กันยายน 61

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ



แบบ.สขร.1

26 ซ้ือกล๎องวงจรปิด 1 ชุด 158,895.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอรซี์ คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
27 ซ้ืออาหารปลา 196,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ รา๎นศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
28 ซ้ือปลาเหยือ่ 210,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสมคิด เทพรตัน์ นางสมคิด เทพรตัน์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 จ๎างสับเปลีย่นรางไฟ 71,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดิ์ชัย ศักดิ์สมบูรณ์ นายศักดิ์ชัย ศักดิ์สมบูรณ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
30 ซ้ือหัวเชือ้ไตรโคเดอรม์า 72,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เกษตรไบโอ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด เกษตรไบโอ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
31 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 13,665.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
32 ซ้ือสติ๊กเกอรร์ะก า 17,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
33 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 15,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น จ.เจรญิพานิชย์ รา๎น จ.เจรญิพานิชย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
34 ซ้ือเอกสารเผยแพรขํองศูนย์ฯ 12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด โปร ออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
35 ซํอมอาคารหนํวยตรวจสอบ 237,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น B N Group รา๎น B N Group ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
36 ซํอมหม๎อน่ึงฆําเชือ้ 42,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตร-ซายน์ บรษัิท มิตร-ซายน์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
37 ซ้ือไส๎กรอง 21,725.28       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท มิตร-ซายน์ บรษัิท มิตร-ซายน์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
38 จ๎างซํอมเครื่องปรบัอากาศห๎องแมํบ๎าน 7,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
39 ซ้ือป้ายไวนิลและสติ๊กเกอรร์ดีลงบนเซลูก๎า 9,242.55         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด บรษัิท เส๎นสี ไอเดียเซ็นเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
40 ซ้ืออารท์ีเมียต๎นสน 35,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
41  ซ้ือนอเพลียสก๎ุงกุลาด า 80,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ๏ากฟารม์ บ๏ากฟารม์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
42 ซ้ือลูกก๎ุงขาวแวนนาไม 52,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยรตัน์ อารมณ์รตัน์ นายชัยรตัน์ อารมณ์รตัน์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
43 ซ้ือวัสดุส านักงาน 14,112.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
44 จ๎างซํอมแซมห๎องโถงอาคารส านักงาน(บนตึก)  7,703.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนา รา๎น น.วัฒนา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
45 จ๎างซํอมวัสดุตํางๆในอาคาร กปร. 16,670.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนา รา๎น น.วัฒนา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
46 จ๎างซํอมเหล็กดัดและฉากก้ันห๎อง 13,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนา รา๎น น.วัฒนา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
47 จ๎างซํอมรถตักหน๎า ขุดหลัง ตค.28 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค. จ ากัด บรษัิท เอ็ม.ที.ที.เค. จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
48 จ๎างวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารดุในอาคารหอพัก 6,165.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนา รา๎น น.วัฒนา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

49
ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 74,924.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด

บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

50 ซ้ือสาย VCT4x4(100 เมตร)บางกอก 15,140.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
51 จ๎างซํอมรถฟารม์แทรกเตอร์ 6,480.25         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท คูโบต๎าจันทบุร ีจ ากัด บรษัิท คูโบต๎าจันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

เดือน กันยายน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง

ศคบ.471/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.472/2561 วันที่ 6 กันยายน 61

ศคบ.473/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.474/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.475/2561 วันที่ 6 กันยายน 61

ศคบ.465/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.466/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.467/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.468/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.469/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.470/2561 วันที่ 6 กันยายน 61

ศคบ.459/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.460/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.461/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.462/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.463/2561 วันที่ 6 กันยายน 61
ศคบ.464/2561 วันที่ 6 กันยายน 61

ศคบ.453/2561 วันที่ 4 กันยายน 61
ศคบ.454/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.455/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.456/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.457/2561 วันที่ 5 กันยายน 61
ศคบ.458/2561 วันที่ 5 กันยายน 61

ศคบ.448/2561 วันที่ 4 กันยายน ๖๑
ศคบ.451/2561 วันที่ 4 กันยายน 61
ศคบ.452/2561 วันที่ 4 กันยายน 61



แบบ.สขร.1

52 ซ้ือขีไ้กํแกลบ 40,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง น.ส.สาหราํย ภาระเปลือ้ง น.ส.สาหราํย ภาระเปลือ้ง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
53 ซ้ือทํอชัน้ 8.5 สีฟ้า 1 น้ิว เสือ บานหัว 6,800.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สมศักดิ์เคหะภัณฑ์ ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด สมศักดิ์เคหะภัณฑ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
54 ซ้ือน้ ามันดีเซล 6,160.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
55 พ่ีเบียรจ์อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

56 จ๎างซํอมประตู กุญแจหอพักของศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอําวค๎ุงกระเบนฯ 31,260.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น น.วัฒนาอลูมิเนียม โดยนายชัยชลิ
นทร ์หลวงไผํชัยกุล

รา๎น น.วัฒนาอลูมิเนียม โดยนายชัยชลินทร ์หลวงไผํชัยกุลใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

57 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 18,112.48       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

58
ซ้ือผ๎าเวทลุ๏ค 25,000.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นดาวรุํงสยาม โดยนางปิยภา ไชยกู
ลวงศ์สันต์

รา๎นดาวรุํงสยาม โดยนางปิยภา ไชยกูลวงศ์สันต์ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

59 ซ้ือวัสดุการเกษตร 82,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
60 ซ้ือวัสดุการเกษตร 93,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญทิ้ง อ่ิมเอ่ียม นายบุญทิ้ง อ่ิมเอ่ียม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

61
จ๎างซํอมเครื่องปรบัอากาศห๎องพัก210 17,000.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ 
ศรปีระเสรฐิ

รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ ศรี
ประเสรฐิ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

62
ชุดผลิตแก๏สชีวภาพแบบถุงพลาสติก PVC 5,500.00         

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รา๎น เอ พี ไบโอแก๏ส โดยนางแพงศร ี

แพทย์พิพัฒน์
รา๎น เอ พี ไบโอแก๏ส โดยนางแพงศร ี
แพทย์พิพัฒน์

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

63 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 66,486.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด บรษัิท ศรเีบญจา อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
64 ซ้ือน้ ามันดีเซล 17,850.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
65 จ๎างซํอมเครื่องสูบน้ าแบบ Magnetic 7,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
66 ซ้ืออาหารปลากะพงขาว 49,360.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
67 ซ้ือพลาสติก LDPEและมุง๎กันแมลงเคลือบ UV 74,044.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอส.เอ็ม.บี.อินเตอรเ์ทรด จ ากัด บรษัิท เอส.เอ็ม.บี.อินเตอรเ์ทรด จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
68 ซ้ือยางรถยนต์ 12,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส โดยนายภาณุ กิจชล รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส โดยนายภาณุ กิจชล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
69 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 79,316.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
70 ซ้ือปุย๋ตรามงกุฎ 15,540.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด บรษัิท จันทบุรคีลังเกษตร จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
71 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย์ 73,200.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น B N GROUP โดยนายสมชาย โซ๏ะมินรา๎น B N GROUP โดยนายสมชาย โซ๏ะมิน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

72
จ๎างซํอมเครื่อง Autosampler 55,000.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น เอส พี อีเลคทรอนิกส์ โดยนาย
ปราโมทย์ สุภาพ

รา๎น เอส พี อีเลคทรอนิกส์ โดยนาย
ปราโมทย์ สุภาพ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

73 ปุย๋ชีวภาพ  154,500.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎ขวัญใจการเกษตร รา๎ขวัญใจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
74 วัสดุวิทยาศาตร ์9 รายการ 120,797.65     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บรษัิท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

เดือน กันยายน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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แบบ.สขร.1

75 กล๎องวงจรปิด 158,895.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บรษัิท เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
76 จ๎างซํอมเครื่อง LC-MS/MS 86,958.90       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด บรษัิท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
77 จ๎างซํอมเครื่อง MICROFLOW BIOLOGICAL SAFETY CABINET54,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ โดยน.ส.มาลิน โซ๏ะมิน พันธุ์เงนิฟิชเชอรร์ี่ โดยน.ส.มาลิน โซ๏ะมิน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

78
จ๎างซํอม CONTROLLER 600 38,500.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น เอส พี อีเลคทรอนิกส์ โดยนาย
ปราโมทย์ สุภาพ

รา๎น เอส พี อีเลคทรอนิกส์ โดยนาย
ปราโมทย์ สุภาพ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

79 ซํอมตู๎อบความรอ๎น(ตู๎บํมเชือ้อุณหภูมิสูง) 42,400.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น B N GROUP โดยนายสมชาย โซ๏ะมินรา๎น B N GROUP โดยนายสมชาย โซ๏ะมิน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
80 จ๎างซํอมเครื่อง LC-MS/MS 86,670.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด บรษัิท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
81 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 43,200.60       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
82 ซํอมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า 82,283.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพีเอ็น แล็ป โดยนางสาวสมรฐั ขันแก๎วรา๎นพีเอ็น แล็ป โดยนางสาวสมรฐั ขันแก๎ว ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
83 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5,738.50         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
84 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 72,720.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
85 ระบบกล๎องวงจรปิด 1 ชุด 158,895.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด บ.เพาเวอร ์ซี คอมพิวเตอร ์จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
86 อาหารก๎ุงขาว   7 รายการ 395,828.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๏กก้ีไทย บรษัิท แอ๏กก้ีไทย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
87 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 50,605.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

88
จ๎างตรวจวิเคราะห์ตัวอยํางจากงานวิจัยการศึกษาแบคทีเรยี20,544.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จ ากัด

บรษัิท ห๎องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

89 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18,950.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ พลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
90 ซ้ือวัสดุการเกษตร 20,125.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณศาสตร ์โดยนายพงศา ปรชีา รา๎นคณศาสตร ์โดยนายพงศา ปรชีา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
91 ซ้ือเมล็ดพันธุ์ปุย๋พืชสด(ถ่ัวพรา๎) 48,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญทิ้ง อ่ิมเอ่ียม นายบุญทิ้ง อ่ิมเอ่ียม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
92 จ๎างออกแบบเส๎นทางศึกษาธรรมชาติ 99,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายพิศาล ไกรกลาง นายพิศาล ไกรกลาง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
93 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 8,015.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
94 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 20,290.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

95
จ๎างซํอมเครื่องปรบัอากาศอาคาร กปร. 39,800.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ 
ศรปีระเสรฐิ

รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ ศรี
ประเสรฐิ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

96
จ๎างซํอมเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ยีห่๎อ IVECO AIFO 35,631.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด วี.อาร.์แสตนดารด์ 
เยนเนอรเ์รเตอร ์เซอรว์ิส

ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด วี.อาร.์แสตนดารด์ 
เยนเนอรเ์รเตอร ์เซอรว์ิส

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

97
ซ้ือหมึกพิมพ์ 99,600.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอินเทรนด์ เครื่องเขียน โดยนายเชิด
ศักดิ์ ดิษฐะ

รา๎นอินเทรนด์ เครื่องเขียน โดยนายเชิด
ศักดิ์ ดิษฐะ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

เดือน กันยายน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
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แบบ.สขร.1

98 จ๎างซํอมแซมโรงเรอืนปลูกพืช 10,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิสา ช านาญชล นางสาวนิสา ช านาญชล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
99 ผ๎าใบคูนิลํอน 78,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพันธุ์เงนิฯ รา๎นพันธุ์เงนิฯ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
100 ซ้ือน้ ามันดีเซล 6,430.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
101 วัสดุไฟฟ้า-วิทยุ  17 รายการ 19,859.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
102 วัสดุกํอสรา๎ง 13 รายการ 77,709.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
103 ปลาเหยือ่ 12,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจ ารสั ไกรนิวรณ์ นายจ ารสั ไกรนิวรณ์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
104 วัสดุกํอสรา๎ง 10 รายการ 8,100.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น ว.เจรญิพาณิชย์ รา๎น ว.เจรญิพาณิชย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
105 ไรน้ าเค็ม 14,250.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทรว์โรดม ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
106 ถัง TKAY พลาสติก 135 ลิตร 8,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณาพล ค๎าถัง รา๎นคณาพล ค๎าถัง ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
107 วัสดุการเกษตร 6 รายการ 10,540.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร รา๎นอารยะรุํงเจรญิกิจการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
108 น้ ายา R22 6,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
109 ผ๎าใบกันน้ า 45,920.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิทคุณาไทย บรษัิทคุณาไทย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
110 วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง 36,154.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บ.เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
111 วัสดุกํอสรา๎ง 10 รายการ 5,680.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
112 วัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง 5,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บ.เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บ.เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
113 ป้ายฟิวเจอรบ์อรด์  5 รายการ 17,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น ช.ศิลป์โฆษณา รา๎น ช.ศิลป์โฆษณา ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
114 ซํอมเครื่องปรบัอากาศ 2 รายการ 35,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
115 ซํอมเปลีย่นคานหน๎า รถ นข.1621 8,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายนิยม โชคชัย นายนิยม โชคชัย ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
116 วัสดุกํอสรา๎ง 10 รายการ 16,355.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
117 วัสดุกํอสรา๎ง 13 รายการ 72,915.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
118 วัสดุกํอสรา๎ง 4 รายการ 13,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น ว.เจรญิพาณิชย์ รา๎น ว.เจรญิพาณิชย์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
119 วัสดุกํอสรา๎ง 4 รายการ 39,080.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท สมชายพานิช สตีล จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
120 วัสดุกํอสรา๎ง 3 รายการ 10,450.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
121 ซํอมเปลีย่นเบาะรถยนต์ ม.5527 5,500.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประสิทธิ์ ท าเบาะ ประสิทธิ์ ท าเบาะ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
122 วัสดุกํอสรา๎ง 14 รายการ 39,470.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
123 ผ๎ูขายบรษัิท บํอไทย จ ากัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0.00 ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เดือน กันยายน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ

ศคบ.543/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.544/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.545/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.546/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.547/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.537/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.538/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.539/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.540/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.541/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.542/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.531/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.532/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.533/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.534/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.535/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.536/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.525/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.5262561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.527/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.5282561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.529/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.530/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.522/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.523/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.524/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง



แบบ.สขร.1

124 ซ้ือพัดลมติดผนัง 6,600.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
125 ซํอมหลังคา  ปุย๋หมัก 137,700.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวนิสา ช านาญชล นางสาวนิสา ช านาญชล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
126 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพรํ 269,000.00     โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

127
อาหารเลีย้งก๎ุง 7 รายการ 395,828.00     

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ 
จ ากัด

บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ 
จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

128
อาหารเลีย้งก๎ุง 7 รายการ 395,828.00     

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ จ ากัด

บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ 
จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

129 จ๎างซํอมตู๎สาขาโทรศัพท์ภายใน พรอ๎มอะไหลํ 19,200.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไทยเทค รา๎นไทยเทค ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

130
จ๎างซํอมเครื่องปรบัอากาศภายในห๎องประชุมนวลจันทร์ 46,500.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ 
ศรปีระเสรฐิ

รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ ศรี
ประเสรฐิ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

131
จ๎างซํอมเครื่องปรบัอากาศภายในโรงครวั 14,800.00       

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ 
ศรปีระเสรฐิ

รา๎นเจรญิดี เซอรว์ิส โดยนายสุรสิทธิ์ ศรี
ประเสรฐิ

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

132 ซ้ือแบตเตอรี่ขนาด 30,000 แอมป์ ยีห่๎อ FB 7,400.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
133 ซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 16,260.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ รา๎นพลอยแสงไลท์ติ้งเฮาส์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
134 ซ้ือครภุัณฑ์การเกษตร 12,500.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บํอไทย เครื่องมือการเกษตร บํอไทย เครื่องมือการเกษตร ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
135 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 8,760.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
136 ซ้ือวัสดุการเกษตร 41,450.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ร าไพ อารยะรุํงเจรญิกิจ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
137 หมึกพิมพ์ 85 A 39,750.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พี.เจ เซอรว์ิส รา๎น พี.เจ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

138
อาหารเลีย้งก๎ุง 7 รายการ 395,828.00     

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ จ ากัด

บรษัิท แอ๏กก้ีไทย แอนด์ ดีเวลอปเม๎นท์ 
จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

139  ซ้ือน้ ามันดีเซล 5,810.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
140 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 64,570.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด  บรษัิท เจรญิเคหะ โฮมมารท์ จ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
141 จ๎างซํอมตู๎สาขาโทรศัพท์ภายใน ยีห่๎อ NEC 10,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไทยเทค รา๎นไทยเทค ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
142 ซ้ือวัสดุส านักงาน 5,170.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นออฟฟิศมารต์ รา๎นออฟฟิศมารต์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
143 ซ้ือยาง B/S 195 -14-677 10,800.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส หจก.เจรญิกิจเซลส์ แอนด์ เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

144
จ๎างซํอมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1621 จันทบุร ี 9,152.25         

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัิท โตโยต๎าจันทบุร ี(1972) ผ๎ู
จ าหนํายโตโยต๎า จ ากัด

รษัิท โตโยต๎าจันทบุร ี(1972) ผ๎ู
จ าหนํายโตโยต๎า จ ากัด

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

145 ซ้ือยาง Westlake 195/70 R 14 10,850.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส โดยนายภาณุ กิจชล รา๎นชํางอ๎อมเซอรว์ิส โดยนายภาณุ กิจชล ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่คัดเลือกโดย

สรปุ
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ศคบ.567/2561 วันที่ 24 กันยายน 62

ศคบ.568/2561 วันที่ 24 กันยายน 61

ศคบ.569/2561 วันที่ 24 กันยายน 61

ศคบ.561/2561 วันที่ 20 กันยายน 61

ศคบ.562/2561 วันที่ 20 กันยายน 61

ศคบ.563/2561 วันที่ 20 กันยายน 61
ศคบ.564/2561 วันที่ 20 กันยายน 61
ศคบ.565/2561 วันที่ 20 กันยายน 61
ศคบ.566/2561 วันที่ 20 กันยายน 61

ศคบ.555/2561 วันที่ 18 กันยายน 61

ศคบ.556/2561 วันที่ 18 กันยายน 61
ศคบ.557/2561 วันที่ 18 กันยายน 61
ศคบ.558/2561 วันที่ 18 กันยายน 61
ศคบ.559/2561 วันที่ 18 กันยายน 61
ศคบ.560/2561 วันที่ 20 กันยายน 61

ศคบ.549/2561 วันที่ 17 กันยายน 61
ศคบ.550/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.551/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

 ศคบ.552/2561  วันที่ 17 กันยายน 61

ศคบ.553/2561 วันที่ 18 กันยายน 61

ศคบ.554/2561 วันที่ 18 กันยายน 61

ศคบ.548/2561 วันที่ 17 กันยายน 61

เดือน กันยายน

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ



แบบ.สขร.1

146 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 10,850.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นจีเ่ซํงฮวด รา๎นจีเ่ซํงฮวด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
147 ซ้ือหมึกพิมพ์ 85 A 13,250.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พี.เจ.เซอรว์ิส รา๎น พี.เจ.เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
148 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 41,170.88       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส.จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
149 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 23,574.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
150 ซ้ือป้ายไวนิล 6,210.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

151
ซ้ือถัง TRAY 100 ลิตร พลาสติกโคมอส 8,500.00         

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นคณาพล ค๎าถัง โดยนายคณาพล อ๊ิด
เหล็ง

รา๎นคณาพล ค๎าถัง โดยนายคณาพล อ๊ิด
เหล็ง

ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

152 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิงและหลํอลืน่ 98,000.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไพรชัแก๏สและน้ ามัน ห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ไพรชัแก๏สและน้ ามัน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
153 สายไฟฟ้า THW 9,000.00         โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎นไทยเทค รา๎นไทยเทค ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
154 ซ้ือหมึกพิมพ์ 99,860.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รา๎น พี.เจ.เซอรว์ิส รา๎น พี.เจ.เซอรว์ิส ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
155 จ๎างซํอมมอเตอร์ 13,589.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ2 หจก.สุพรรณ2 ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
156 ซ้ือวัสดุกํอสรา๎ง 26,945.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ บรษัิท เจรญิเคหะโฮมมารท์ ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
156 ซ้ือน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 32,850.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด บรษัิท เค.ซี.เอส จันทบุร ีจ ากัด ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด
157 ซ้ือน้ ามันดีเซล 32,850.00       โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรชัแก๏สและน้ ามัน หจก.ไพรชัแก๏สและน้ ามัน ใช๎เกณฑ์ราคาต่ าสุด

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข๎อตกลงใน
การซ้ือหรอืจ๎าง

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ๎าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ๎าง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผ๎ูได๎รบัการคัดเลือกและราคา

เดือน กันยายน

ศคบ.579/2561 วันที่ 25 กันยายน 61
ศคบ.580/2561 วันที่ 25 กันยายน 61
ศคบ.581/2561 วันที่ 28 กันยายน 61
ศคบ.582/2561 วันที่ 28 กันยายน 61

ศคบ.573/2561 วันที่ 24 กันยายน 61
ศคบ.574/2561 วันที่ 25 กันยายน 61

ศคบ.575/2561 วันที่ 25 กันยายน 61

ศคบ.576/2561 วันที่ 25 กันยายน 61
ศคบ.577/2561 วันที่ 25 กันยายน 61
ศคบ.578/2561 วันที่ 25 กันยายน 61

ศคบ.570/2561 วันที่ 24 กันยายน 61
ศคบ.571/2561 วันที่ 24 กันยายน 61
ศคบ.572/2561 วันที่ 24 กันยายน 61


