
แบบ สขร.1

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

เลขที่และวันที่

1 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 17,370.00      นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 17,370.00     นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 17,370.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 18/2562

ลว. 25 ต.ค.61

2 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 10,200.00      ร้านท้ายตลาดการเกษตร 10,200.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 10,200.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 31/2562

ลว. 26 ต.ค.61

3 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 7,200.00       ร้านจี่เซ่งฮวด 7,200.00       ร้านจี่เซ่งฮวด 7,200.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 20/2562

ลว. 25 ต.ค.61

4 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 25,000.00      นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00     นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 17/2562

ลว. 25 ต.ค.61

5 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 12,258.00      บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 12,258.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด 12,258.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 19/2562

ลว. 25 ต.ค.61

6 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 36,877.00      ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 36,877.00     ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 36,877.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 16/2562

ลว. 25 ต.ค.61

7 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,600.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,600.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,600.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 22/2562

ลว. 24 ต.ค.61

8 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,355.00       บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด1,355.00       บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด1,355.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 24/2562

ลว. 24 ต.ค.61

9 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 750.00          ร้าน ช.ศิลป์ โฆษณา 750.00         ร้าน ช.ศิลป์ โฆษณา 750.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 26/2562

ลว. 24 ต.ค.61

10 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 2,340.00       ร้านไชยชนะ 2,340.00       ร้านไชยชนะ 2,340.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 29/2562

ลว. 24 ต.ค.61

11 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 1,050.00       ร้านไชยชนะ 1,050.00       ร้านไชยชนะ 1,050.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 25/2562

ลว. 24 ต.ค.61

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน ๑ 
รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3
 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ค่าท าป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธ์ จ านวน
 ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน ๒ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
จ านวน ๓๐ รายการ

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

วัสดุการเกษตร จ านวน
 3 รายการ

เงินทุนหมุนเวียนฯ
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดอืน พฤศจิกายน 2561
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

วัสดุก่อสร้าง จ านวน 
13 รายการ

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุส านักงาน จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



12 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 300.00          หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมพิวนิเคชั่น300.00         หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมพิวนิเคชั่น300.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562

ลว. 24 ต.ค.61

13 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 1,270.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,270.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,270.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 33/2562

ลว. 26 ต.ค.61

14 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 520.00          ร้านออฟฟิศมาร์ต 520.00         ร้านออฟฟิศมาร์ต 520.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 32/2562

ลว. 25 ต.ค.61

15 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 24,762.00      หก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน 24,762.00     หก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน 24,762.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 36/2562

ลว. 2 พ.ย.61

16 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 5,389.59       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 5,389.59       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 5,389.59      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562

ลว. 1 พ.ย.61

17 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 6,580.00       อู่ช่างหนุ่ม 6,580.00       อู่ช่างหนุ่ม 6,580.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 50/2562

ลว. 5 พ.ย.61

18 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 48,000.00      ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 48,000.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 48,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 37/2562

ลว. 2 พ.ย.61

19 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 600.00          ร้านไชยชนะ 600.00         ร้านไชยชนะ 600.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 49/2562

ลว. 2 พ.ย.61

20 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 641.58          การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี 641.58         การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี 641.58        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 53/2562

ลว. 5 พ.ย.61

21 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 750.00          หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมพิวนิเคชั่น750.00         หจก.ไพรัชคอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอ คอมพิวนิเคชั่น750.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 38/2562

ลว. 2 พ.ย.61

22 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 699.18          บ.ประชากิจ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด 699.18         บ.ประชากิจ มอเตอร์ เซลส์ จ ากัด 699.18        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 51/2562

ลว. 5 พ.ย.61

23 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 2,500.00       น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม 2,500.00       น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม 2,500.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 52/2562

ลว. 5 พ.ย.61

24 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 1,200.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,200.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,200.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 30/2562

ลว. 24 ต.ค.61

25 83,900.00          เฉพาะเจาะจง 6,650.00       ร้านท้ายตลาดการเกษตร 6,650.00       ร้านท้ายตลาดการเกษตร 6,650.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่62/2562

ลว. 16 พ.ย.61

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุส านักงาน จ านวน 
4 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กค 306 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน กน 3827 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ล่ืน จ านวน ๒ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมแซมรถยนต์ 
ทะเบียน กง 6206 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมแซมรถยนต์ 
ทะเบียน กค 306 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุงานบ้านงานครัว 
จ านวน 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมบ ารุงเคร่ืองส ารอง
ไฟฟ้า

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๔ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



26 โครงการสารสกัดข่าฯ 1,398,944.00      เฉพาะเจาะจง 39,590.00      บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด 39,590.00     บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จ ากัด 39,590.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่55/2562

ลว. 13 พ.ย.61

27 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 39,490.00      ร้านท้ายตลาดการเกษตร 39,490.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 39,490.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2562

ลว. 16 พ.ย.61

28 83,900.00          เฉพาะเจาะจง 1,726.00       ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 1,726.00       ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 1,726.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่28/2562

ลว. 24 ต.ค.61

29 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,820.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,820.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,820.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2562

ลว. 13 พ.ย.61

30 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,840.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,840.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,840.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2562

ลว. 13 พ.ย.61

31 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,900.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,900.00       อู่ช่างหนุ่ม 1,900.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 56/2562

ลว. 13 พ.ย.61

32 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 2,600.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,600.00       หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,600.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2562

ลว. 13 พ.ย.61

33 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 3,007.49       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 3,007.49       บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด 3,007.49      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 54/2562

ลว. 6 พ.ย.61

34 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 840.00          ป.วิจิตรเซอร์วิส 840.00         ป.วิจิตรเซอร์วิส 840.00        จ.17/2562

ลว. 24 ต.ค.61

35 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 3,450.00       อ านาจฟาร์ม 3,450.00       อ านาจฟาร์ม 3,450.00      จ.16/2562

ลว. 24 ต.ค.61

36 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 3,600.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 3,600.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 3,600.00      จ.32/2562

ลว. 24 ต.ค.61

37 408,230.00        เฉพาะเจาะจง 1,920.00       ร้านเนินศรีบูรพา 1,920.00       ร้านเนินศรีบูรพา 1,920.00      จ.64/2562

ลว. 15 พ.ย.61

38 83,900.00          เฉพาะเจาะจง 1,680.00       ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าสงวนพงศ์ 1,680.00       ฟาร์มเพาะเล้ียงสัตว์น้ าสงวนพงศ์ 1,680.00      จ.33/2562

ลว. 24 ต.ค.61

39 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 342.00          หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00         หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00        จ.56/2562

ลว. 6 พ.ย.61

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
บว 5102 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๔ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมแซม
เคร่ืองปรับอากาศ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กน นข 190 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กน นก 5870 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมแซมรถยนต์
ทะเบียน กง 6206 จบ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 10 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ



40 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 600.00          บ.วิริยะประกันภัย 600.00         บ.วิริยะประกันภัย 600.00        จ.37/2562

ลว. 22 ต.ค.61

41 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 600.00          บ.วิริยะประกันภัย 600.00         บ.วิริยะประกันภัย 600.00        จ.40/2562

ลว. 18 ต.ค.61

42 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 1,400.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00       นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00      จ.18/2562

ลว. 24 ต.ค.61

43 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 1,150.00       นายไพยงค์ ดาวกระจาย 1,150.00       นายไพยงค์ ดาวกระจาย 1,150.00      จ.57/2562

ลว. 6 พ.ย.61

44 1,135,000.00      เฉพาะเจาะจง 100.00          อู่ช่างรัตน์ 100.00         อู่ช่างรัตน์ 100.00        จ.53/2562

ลว. 5 พ.ย.61

45 2,074,090.00      เฉพาะเจาะจง 6,500.00       ร้าน ช.ศิลป์ โฆษณา 6,500.00       ร้าน ช.ศิลป์ โฆษณา 6,500.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2562

ลว. 20 พ.ย.61

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กน 3827 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ต่อทะเบียนรถยนต์ กน
 3827 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจ้างเหมาเรือยนต์
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมเคร่ืองสูบน้ า 
จ านวน ๑ งาน

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ต่อทะเบียนรถยนต์ กง
 6206 จบ.

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าจ้างท าป้าย
ประชาสัมพันธ์

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง


