สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้าง ประจาเดือน ธันวาคม 2561
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
แบบ สขร.1
แผนงาน/โครงการ

รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง

ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จานวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

25,000.00 นางฐานัดดา เจริญวงษ์

25,000.00 นางฐานัดดา เจริญวงษ์

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

23,400.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

23,400.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

5,000.00 น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม

5,000.00

1 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุการเกษตร จานวน
ทรัพยากรสัตว์น้า
๑ รายการ
2
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
2 รายการ
3
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
1 รายการ
4 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุสานักงาน จานวน
ทรัพยากรสัตว์น้า
๗ รายการ
5 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุก่อสร้าง จานวน ๒
ทรัพยากรสัตว์น้า
รายการ
6 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุงานบ้านงานครัว
ทรัพยากรสัตว์น้า
จานวน ๓ รายการ
7 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุก่อสร้าง จานวน ๒
ทรัพยากรสัตว์น้า
รายการ
8 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุก่อสร้าง จานวน ๑
ทรัพยากรสัตว์น้า
รายการ

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,250.00 บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จากัด1,250.00

9 พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า
10 ระบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่
11 พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,700.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

1,700.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส

224,800.00 เฉพาะเจาะจง

1,943.00 ร้านอวนสามแยก

1,943.00 ร้านอวนสามแยก

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

300.00 ร้าน จ.จักรยาน

300.00 ร้าน จ.จักรยาน

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

180.00 ร้านช่างยุทธ

180.00 ร้านช่างยุทธ

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง
วัสดุการเกษตร จานวน
๕ รายการ
วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จานวน ๒
รายการ
วัสดุยานพาหนะและ

12 พัฒนาและบริหารจัดการ
ขนส่ง จานวน ๑
ทรัพยากรสัตว์น้า
รายการ

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

775.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

775.00

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,540.80 ร้านสินพานิช

1,540.80

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,040.00 ร้านไชยชนะ

2,040.00

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

540.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด

540.00

จานวนเงิน

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

25,000.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม
23,400.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม
5,000.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
ร้านออฟฟิศมาร์ต
775.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
ร้านสินพานิช
1,540.80 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
ร้านไชยชนะ
2,040.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด
540.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จากัด1,250.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
1,700.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
1,943.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
300.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
180.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

เลขที่และวันที่
ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2562
ลว. 28 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 70/2562
ลว. 28 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 68/2562
ลว. 28 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 66/2562
ลว. 23 ต.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 67/2562
ลว. 23 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 65/2562
ลว. 23 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 69/2562
ลว. 23 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 74/2562
ลว. 28 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 72/2562
ลว. 28 พ.ย.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 73/2562
ลว. 28 พ.ย.61
จ.37/2562
ลว. 24 ต.ค.61
จ.71/2562
ลว. 19 พ.ย.61

13 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน
14 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน
15
เงินทุนหมุนเวียนฯ
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

วัสดุสานักงาน จานวน
๑ รายการ
ค่าจ้างเหมาเรือยนต์

วัสดุการเกษตร จานวน
2 รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เงินทุนหมุนเวียนฯ
จานว ๓ รายการ
ค่าซ่อมบารุง
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ยานพาหนะ จานวน ๑
ประมงสู่มาตรฐาน
งาน
พัฒนาคุณภาพสินค้า
วัสดุก่อสร้าง จานวน
ประมงสู่มาตรฐาน
๑๐ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๕ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๑ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๒ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๒ รายการ
วัสดุงานบ้านงานครัว
เงินทุนหมุนเวียนฯ
จานวน ๖ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๑ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
1 รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
1 รายการ
วัสดุก่อสร้าง จานวน ๒
เงินทุนหมุนเวียนฯ
รายการ
พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุการเกษตร จานวน
ทรัพยากรสัตว์น้า
1 รายการ

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00 ร้านเมืองไทยการแว่น

1,200.00 ร้านเมืองไทยการแว่น

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

1,400.00 นายอนุชาติ สินธุนาวา

1,400.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

3,600.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์

3,600.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

3,635.00 บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากั3,635.00
ด

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

16,317.50 บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้การันตี จากัด 16,317.50

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

17,750.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด

17,750.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

43,930.00 ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร

43,930.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

20,000.00 น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม

20,000.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

29,430.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

29,430.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

25,100.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร

25,100.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

1,351.00 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

1,351.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

400.00 นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง

400.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

900.00 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์

900.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

2,400.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์

2,400.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

1,625.00 ร้านอวนสามแยก

1,625.00

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

640.00 ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์

640.00

1,200.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.73/2562
โดยตรง ลว. 19 พ.ย.61
นายอนุชาติ สินธุนาวา
1,400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.72/2562
โดยตรง ลว. 19 พ.ย.61
นายอภิชัย เจริญจิตต์
3,600.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.58/2562
โดยตรง ลว. 19 พ.ย.61
บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จากั3ด,635.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.85/2562
โดยตรง ลว. 28 พ.ย.61
บริษัท พีเอ็มเอส ออโต้การันตี จากัด 16,317.50 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2562
โดยตรง ลว. 6 ธ.ค.61
บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 17,750.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 76/2562
โดยตรง ลว. 4 ธ.ค.61
ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร
43,930.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 80/2562
โดยตรง ลว. 7 ธ.ค.61
น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม
20,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 79/2562
โดยตรง ลว. 7 ธ.ค.61
นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม
29,430.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 71/2562
โดยตรง ลว. 11 ธ.ค.61
ร้านท้ายตลาดการเกษตร
25,100.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 82/2562
โดยตรง ลว. 11 ธ.ค.61
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
1,351.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.88/2562
โดยตรง ลว. 28 พ.ย.61
นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง
400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.104/2562
โดยตรง ลว. 7 ธ.ค.61
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์
900.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.102/2562
โดยตรง ลว. 7 ธ.ค.61
นายอภิชัย เจริญจิตต์
2,400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.65/2562
โดยตรง ลว. 15 พ.ย.61
ร้านอวนสามแยก
1,625.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 77/2562
โดยตรง ลว. 6 ธ.ค.61
ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์
640.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 75/2562
โดยตรง ลว. 30 พ.ย.61

29 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน
30 พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า
31 พัฒนาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรสัตว์น้า
32 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน
33 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน
34
วิจัยและนวัฒกรรม

ตรวจวิเคราะห์การผลิต
จานวน ๑ งาน
วัสดุการเกษตร จานวน
1 รายการ
วัสดุก่อสร้าง จานวน 1
รายการ
ค่าจ้างเหมาเรือยนต์

วัสดุการเกษตร จานวน
๑ รายการ
วัสดุการเกษตร จานวน
2 รายการ
35
วัสดุการเกษตร จานวน
วิจัยและนวัฒกรรม
1 รายการ
36
วัสดุการเกษตร จานวน
วิจัยและนวัฒกรรม
1 รายการ
37
วัสดุการเกษตร จานวน
วิจัยและนวัฒกรรม
1 รายการ
38
วัสดุการเกษตร จานวน
วิจัยและนวัฒกรรม
4 รายการ
39 พัฒนาและบริหารจัดการ วัสดุงานบ้านงานครัว
ทรัพยากรสัตว์น้า
จานว ๖ รายการ
ค่าซ่อมบารุง
40 พัฒนาและบริหารจัดการ
ยานพาหนะ จานวน ๑
ทรัพยากรสัตว์น้า
งาน
41 พัฒนาคุณภาพสินค้า
วัสดุวิทยาศาสตร์
ประมงสู่มาตรฐาน
จานวน ๒ รายการ
ค่าซ่อมบารุง
42 พัฒนาและบริหารจัดการ
ยานพาหนะ จานวน ๑
ทรัพยากรสัตว์น้า
งาน
43
วัสดุการเกษตร จานวน
เงินทุนหมุนเวียนฯ
๑ รายการ
44
วัสดุก่อสร้าง จานวน ๓
เงินทุนหมุนเวียนฯ
รายการ

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
810,100.00 เฉพาะเจาะจง
810,100.00 เฉพาะเจาะจง

1,819.00 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จากั1,819.00
ด
บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จากั1,819.00
ด
เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
500.00 หจก.ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์
500.00 หจก.ชัยพฤกษ์ตรีรัตน์
500.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
450.00 บ.มิเตอร์.ดี.ไอ.วาย จากัด
450.00 บ.มิเตอร์.ดี.ไอ.วาย จากัด
450.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
1,400.00 นายอนุชาติ สินธุนาวา
1,400.00 นายอนุชาติ สินธุนาวา
1,400.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
100.00 นายภิญโย มากประยูร
100.00 นายภิญโย มากประยูร
100.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
640.00 ร้านลุงหลาด
640.00 ร้านลุงหลาด
640.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
440.00 หจก.รุ่งเรืองแกรนด์
440.00 หจก.รุ่งเรืองแกรนด์
440.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
900.00 นายสุบัญ ประทุมวัน
900.00 นายสุบัญ ประทุมวัน
900.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
2,000.00 นยจุ๋ม ประทุมวัน
2,000.00 นยจุ๋ม ประทุมวัน
2,000.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
4,860.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร
4,860.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร
4,860.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
5,824.00 ร้านไชยชนะ
5,824.00 ร้านไชยชนะ
5,824.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
13,890.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 13,890.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 13,890.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
168,525.00 บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จากัด 168,525.00 บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จากัด 168,525.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
6,250.00 ร้านอู่ช่างหนุ่ม
6,250.00 ร้านอู่ช่างหนุ่ม
6,250.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
4,800.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์
4,800.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์
4,800.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง
25,426.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 25,426.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 25,426.00 เป็นผู้จาหน่าย
โดยตรง

ใบสั่งซื้อเลขที่ 63/2562
ลว. 22 พ.ย.61
จ.85/2562
ลว. 30 พ.ย.61
จ.91/2562
ลว. 30 พ.ย.61
จ.106/2562
ลว. 11 ธ.ค.61
จ.86/2562
ลว. 28 พ.ย.61
จ.31/2562
ลว. 24 ต.ค.61
จ.87/2562
ลว. 28 ต.ค.61
จ.83/2562
ลว. 28 พ.ย.61
จ.108/2562
ลว. 11 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 87/2562
ลว. 11 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 90/2562
ลว. 17 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 88/2562
ลว. 17 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 78/2562
ลว. 12 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 83/2562
ลว. 18 ธ.ค.61
จ.103/2562
ลว. 7 ธ.ค.61
ใบสั่งซื้อเลขที่ 89/2562
ลว. 17 ธ.ค.61

