สรุปผลการดาเนินการจัดซือ้ /จัดจ้าง ประจาเดือน มีนาคม 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งจันทบุรี
แผนงาน/โครงการ
1 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

รายการ
วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

2 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมบารุง
ยานพาหนะ

3 พัฒนาคุณภาพสินค้า

ค่าล้าง
เครื่องปรับอากาศ

ประมงสู่มาตรฐาน

4

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน ๑๓ รายการ

5 พัฒนาและบริหาร

วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/จ้าง

ราคากลาง

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

16,482.00 หจก.ไพรัชแก๊สและน้ามัน

224,800.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
83,900.00 เฉพาะเจาะจง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

จานวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
16,482.00 หจก.ไพรัชแก๊สและน้ามัน

แบบ สขร.1
เหตุผลที่
จานวนเงิน
เลขที่และวันที่
ได้รับการ
คัดเลือก
16,482.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่140/2562
โดยตรง ลว. 21 ก.พ.62

29,000.00 หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์ เซอร์วิส จ29,000.00
ากัด
บริษัท เอวาด้า โฮเท็ล จากัด

29,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 139/2562
โดยตรง ลว. 18 ก.พ.62

10,000.00

10,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่135/2562
โดยตรง ลว. 15 ก.พ.62

หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์
เซอร์วิส จากัด

17,145.68 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด

10,000.00

หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์
เซอร์วิส จากัด

17,145.68 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด

17,145.68 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่127/2562
โดยตรง ลว. 6 ก.พ.62

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,157.00 ร้านบุญญาพาณิชย์

2,157.00 ร้านบุญญาพาณิชย์

2,157.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่189/2562
โดยตรง ลว. 18 ก.พ.62

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

2,930.00 อู่ช่างหนุ่ม

2,930.00 อู่ช่างหนุ่ม

2,930.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่133/2562
โดยตรง ลว. 31 ม.ค.62

ตรวจวิเคราะปัจจัย
การผลิต

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

4,280.00

4,280.00 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ
ไทย) จากัด

4,280.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่125/2562
โดยตรง ลว. 30 ม.ค.62

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

9,990.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

9,990.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

9,990.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 143/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

5,750.00 นายประณี ปรางศรี

5,750.00 นายประณี ปรางศรี

5,750.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 142/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62

10 วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

520.00 ร้านบุญญาพาณิชย์

520.00 ร้านบุญญาพาณิชย์

วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 1 รายการ

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

520.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่141/2562
โดยตรง ลว. 21 ก.พ.62
4,494.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่137/2562
โดยตรง ลว. 18 ก.พ.62

วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 3 รายการ

6 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

7 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

8
9

11 พัฒนาและบริหาร

ซ่อมบารุงยานพาหนะ

บ.ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จากัด

4,494.00 บริษัท สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

4,494.00 บริษัท สยาม อีโต้ เอ็นจิเนียริ่ง
จากัด

12 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

840.00 ป.วิจิตรเซอร์วิส

840.00 ป.วิจิตรเซอร์วิส

840.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.191/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

13 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,099.00 บ.วิริยะประกันภัย

1,099.00 บ.วิริยะประกันภัย

1,099.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.199/2562
โดยตรง ลว. 27 ก.พ.62

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

1,400.00 นายอนุชาติ สินุนาวา

1,400.00 นายอนุชาติ สินุนาวา

1,400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.196/2562
โดยตรง ลว. 27 ก.พ.62

วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 1 รายการ
วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 1 รายการ

14 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

15 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าจ้างเหมาเรือยนต์
ค่าซ่อมบารุง
ยานพาหนะ

16 พัฒนาและบริหาร

วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 1 รายการ

224,800.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

7,320.00 หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์ เซอร์วิส จากั7,320.00
ด
หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์ เซอร์วิส จากั7ด ,320.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 144/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62
30,000.00 นางฐานัดดา เจริญวงษ์

30,000.00 นางฐานัดดา เจริญวงษ์

30,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 149/2562
โดยตรง ลว. 8 มี.ค.62

65,997.60 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด

65,997.60 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 146/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62

17 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน 25 รายการ

224,800.00 เฉพาะเจาะจง

65,997.60 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด

18 เงินทุนวิจัยโครงการ
เพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน

วัสดุก่อสร้าง จานวน
๑๗ รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

37,112.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 37,112.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 37,112.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 148/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

19 เงินทุนวิจัยโครงการ
เพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

4,800.00 ร้านแหลมศอกซีฟู๊ด

4,800.00 ร้านแหลมศอกซีฟู๊ด

20

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

840.00 ป.วิจิตรเซอร์วิส

840.00 ป.วิจิตรเซอร์วิส

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

21

22 พัฒนาและบริหาร

วัสดุงานบ้านงานครัว
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 1 รายการ

23 พัฒนาและบริหาร

ซ่อมแซม
วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน ๓ รายการ

25 เงินทุนวิจัยโครงการ
เพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน

วัสดุก่อสร้าง จานวน
21 รายการ

ประมงสู่มาตรฐาน

840.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.204/2562
โดยตรง ลว. 4 มี.ค.62

2,325.00 บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จ2,325.00
ากัด
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จากั2,325.00
ด
เป็นผู้จาหน่าย จ.207/2562
โดยตรง ลว. 4 มี.ค.62

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,335.00 ร้านเจ้ทองคา

1,335.00 ร้านเจ้ทองคา

1,335.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.211/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00 นายนิกร แซงราชา

1,200.00 นายนิกร แซงราชา

1,200.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.208/2562
โดยตรง ลว. 4 มี.ค.62

จัดการทรัพยากรสัตว์น้า รถจักรยานยนต์

24 พัฒนาคุณภาพสินค้า

4,800.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.205/2562
โดยตรง ลว. 1 มี.ค.62

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
685,125.00 เฉพาะเจาะจง

19,896.65 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 145/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62
22,812.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 22,812.00 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 22,812.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 157/2562
โดยตรง ลว. 15 มี.ค.62
19,896.65 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด 19,896.65 บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์ จากัด

26 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

4,046.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

27 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,886.41 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด1,886.41 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด 1,886.41 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 147/2562
โดยตรง ลว. 1 มี.ค.62

ค่าซ่อมบารุง
ยานพาหนะ

224,800.00 เฉพาะเจาะจง

3,048.43 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด3,048.43 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด 3,048.43 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 153/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

29 พัฒนาและบริหาร

ค่าซ่อมบารุง
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า ยานพาหนะ

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

30 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

วัสดุสานักงาน
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 8 รายการ
ค่าซ่อมบารุง
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า ยานพาหนะ

28 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมบารุง
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า ยานพาหนะ

4,046.00 ร้านออฟฟิศมาร์ต

100.00 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด 100.00 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จากัด

4,046.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 155/2562
โดยตรง ลว. 13 มี.ค.62

100.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 154/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

1,150.00 หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์ เซอร์วิส จากั1,150.00
ด
หจก.เจริญกิจเซลส์แอนด์ เซอร์วิส จากั1ด ,150.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 146/2562
โดยตรง ลว. 31 มี.ค.62

31 เงินทุนวิจัยโครงการ
เพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

4,480.00 ร้านแหลมศอกซีฟู๊ด

4,480.00 ร้านแหลมศอกซีฟู๊ด

4,480.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.210/2562
โดยตรง ลว. 5 มี.ค.62

32 เงินทุนวิจัยโครงการ
เพาะเลี้ยงกั้งตั๊กแตน

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

3,000.00 นายวิชวน พันธุ์น้อย

3,000.00 นายวิชวน พันธุ์น้อย

3,000.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.221/2562
โดยตรง ลว. 12 มี.ค.62

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00 นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง

1,200.00 นายไพฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง

1,200.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.227/2562
โดยตรง ลว. 15 มี.ค.62

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

1,400.00

1,400.00

1,400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.223/2562
โดยตรง ลว. 14 มี.ค.62

33 พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า

34 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

35
36

วัสดุการเกษตร
ค่าจ้างเหมาเรือยนต์

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

นายอนุชาติ สินุนาวา

4,800.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์
900.00 ร้านดาวรุ่งค้าผ้า

นายอนุชาติ สินุนาวา

4,800.00 นายอภิชัย เจริญจิตต์
900.00 ร้านดาวรุ่งค้าผ้า

4,800.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.226/2562
โดยตรง ลว. 15 มี.ค.62
900.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.218/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62

