
แบบ สขร.1

แผนงาน/โครงการ รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  จ านวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงิน
เหตุผลที่
ได้รับการ
คัดเลือก

เลขที่และวันที่

1 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 8,560.00     บริษัท หอ้งปฏิบัติการกลาง 8,560.00       บริษัท หอ้งปฏิบัติการกลาง 8,560.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 102/2562

ลว. 2 ม.ค.61

2 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 5,500.00     ร้านท้ายตลาดการเกษตร 5,500.00       ร้านท้ายตลาดการเกษตร 5,500.00     จ.122/2562

ลว. 28 ม.ค.62

3 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 32,040.00   นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 32,040.00     นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 32,040.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 123/2562

ลว. 28 ม.ค.62

4 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 18,050.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 18,050.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 18,050.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 110/2562

ลว. 9 ม.ค.62

5 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 11,770.00   11,770.00     11,770.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่96/2562

ลว. 21 ธ.ค.62

6 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 840.00        ป.วิจิตรเซอร์วิส (2001) 840.00          ป.วิจิตรเซอร์วิส (2001) 840.00        จ.171/2562

ลว. 31 ม.ค.62

7 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 1,200.00     นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง 1,200.00       นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง 1,200.00     จ.137/2562

ลว. 25 ธ.ค.62

8 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00     จ.173/2562

ลว. 31 ม.ค.62

9 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 300.00        นายนิกร แซงเดชา 300.00          นายนิกร แซงเดชา 300.00        จ.166/2562

ลว. 23 ม.ค.62

10 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 500.00        ร้านโจเจริญยนต์ 500.00          ร้านโจเจริญยนต์ 500.00        จ.167/2562

ลว. 23 ม.ค.62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 2 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วจิยัและนวฒักรรม
วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 9 
รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 4 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๔ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือ
ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอ็นวิชั่นแล็บซิสเต็ม จ ากัด บริษัท เอ็นวิชั่นแล็บซิสเต็ม จ ากัด
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง



11 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 2,618.00     น.ส.ชลลดา รัตนสร้อย 2,618.00       น.ส.ชลลดา รัตนสร้อย 2,618.00     จ.168/2562

ลว. 29 ม.ค.62

12 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 4,800.00     น.ส.พรสุดา คงทน 4,800.00       น.ส.พรสุดา คงทน 4,800.00     จ.172/2562

ลว. 31 ม.ค.62

13 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 1,200.00     ร้านเก๊าอะแควเร่ียม 1,200.00       ร้านเก๊าอะแควเร่ียม 1,200.00     จ.162/2562

ลว. 21 ม.ค.62

14 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 780.00        780.00          780.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่126/2562

ลว. 31 ม.ค.62

15 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 11,500.00   ร้านประณี ปรางศรี 11,500.00     ร้านประณี ปรางศรี 11,500.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่132/2562

ลว. 6 ก.พ.62

16 245,000.00    เฉพาะเจาะจง 245,000.00 245,000.00   245,000.00 ใบส่ังซ้ือเลขที่15/2562

ลว. 29 ต.ค.62

17 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 65,000.00   65,000.00     65,000.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่64/2562

ลว. 20 พ.ย.62

18 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 1,184.00     ร้านบุญญาพาณิชย์ 1,184.00       ร้านบุญญาพาณิชย์ 1,184.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่117/2562

ลว. 17 ม.ค.62

19 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 2,050.00     ร้านบุญญาพาณิชย์ 2,050.00       ร้านบุญญาพาณิชย์ 2,050.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่114/2562

ลว. 17 ม.ค.62

20 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 2,400.00     ร้านเขย พรสุดาพันธุ์ไม้ 2,400.00       ร้านเขย พรสุดาพันธุ์ไม้ 2,400.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่118/2562

ลว. 17 ม.ค.62

21 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 2,600.00     2,600.00       2,600.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่116/2562

ลว. 17 ม.ค.62

22 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 25,000.00   นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00     นางฐานัดดา เจริญวงษ์ 25,000.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่129/2562

ลว. 12 ก.พ.62

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วัสดุก่อสร้าง จ านวน ๑ 
รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วจิยัและนวฒักรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วจิยัและนวฒักรรม

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

กล้องจุลทรรศน์
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

ค่าซ่อมกล้องจุลทรรศน์
บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่น

แนล จ ากัด
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

บริษัท ฮอลลีวู้ดอินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

ซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 1 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น



23 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 7,200.00     ร้านจี่เซ่งฮวด 7,200.00       ร้านจี่เซ่งฮวด 7,200.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่130/2562

ลว. 12 ก.พ.62

24 6,000.00        เฉพาะเจาะจง 6,000.00     6,000.00       6,000.00     จ.134/2562

ลว. 15 ก.พ.62

25 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 2,200.00     ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 2,200.00       ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร 2,200.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 136/2562

ลว. 15 ก.พ.62

26 1,135,000.00  เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00       นายอภิชัย เจริญจิตต์ 4,800.00     จ.184/2562

ลว. 7 ก.พ.62

23 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 342.00        342.00          342.00        จ.183/2562

ลว. 7 ก.พ.62

24 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 4,840.00     4,840.00       4,840.00     จ.179/2562

ลว. 5 ก.พ.62

25 2,074,090.00  เฉพาะเจาะจง 3,500.00     3,500.00       3,500.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่128/2562

ลว. 7 ก.พ.62

26 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 3,122.00     ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 3,122.00       ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 3,122.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่131/2562

ลว. 5 ก.พ.62

27 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 6,000.00     6,000.00       6,000.00     จ.134/2562

ลว. 15 ก.พ.62

วจิยัและนวฒักรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๖ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากัด

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากัด

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
จ านวน ๑ รายการ

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 1 
รายการ

นางเรณู จิตสงวน นางเรณู จิตสงวน
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ
สินค้าประมงสู่
มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ จ านวน 1 
รายการ

หจก.ปากแซงออกซิเย่น หจก.ปากแซงออกซิเย่น
เป็นผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วจิยัและนวฒักรรม
วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวยีนฯ
วัสดุการเกษตร จ านวน
 2 รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จดัการทรัพยากร
สัตวน์้ า

วัสดุการเกษตร จ านวน
 ๑ รายการ

เป็นผู้จ าหน่าย
โดยตรง

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 
จ ากัด


