
แบบ สขร.1

แผนงาน/โครงการ รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  จ านวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงิน
เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

เลขที่และวันที่

1 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 25,200.00    นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 25,200.00   นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 25,200.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่ 98/2562

ลว. 29 มี.ค.62

2 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 9,897.50      บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากดั 9,897.50     บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จ ากดั 9,897.50     ใบส่ังซ้ือเลขที่152/2562

ลว. 13 มี.ค.62

3 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 354,587.30  บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 354,587.30 บริษัท ยีนพลัส จ ากดั 354,587.30 ใบส่ังซ้ือเลขที่85/2562

ลว. 12 ธ.ค.61

4 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 29,430.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 29,430.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 29,430.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่160/2562

ลว. 26 มี.ค.62

5 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 4,600.00      น.ส.พรสุดา คงทน 4,600.00     น.ส.พรสุดา คงทน 4,600.00     จ.235/2562

ลว. 26 มี.ค.62

6 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 1,260.00      นายรังษี สุขเจริญ 1,260.00     นายรังษี สุขเจริญ 1,260.00     จ.220/2562

ลว. 11 มี.ค.62

7 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 2,800.00      ร้านประสิทธ์ิ ท าเบาะ 2,800.00     ร้านประสิทธ์ิ ท าเบาะ 2,800.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่ 162/2562

ลว. 28 มี.ค.62

8 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 3,300.00      3,300.00     3,300.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่163/2562

ลว. 26 มี.ค.62

9 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 2,240.00      ร้านบญุญาพาณิชย์ 2,240.00     ร้านบญุญาพาณิชย์ 2,240.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่165/2562

ลว. 26 มี.ค.62

10 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 3,520.00      3,520.00     3,520.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่170/2562

ลว. 4 เม.ย.62

11 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 5,410.00      ร้านโลหะภัณฑ์การช่าง 5,410.00     ร้านโลหะภัณฑ์การช่าง 5,410.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่174/2562

ลว. 9 เม.ย.62

12 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 44,439.00    
บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท 
จ ากดั

44,439.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 44,439.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่176/2562

ลว. 9 เม.ย.62

13 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 11,967.00    11,967.00   11,967.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่177/2562

ลว. 9 เม.ย.62

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๖ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมคอมพวิเตอร์ฯ
หจก.ไพรัช คอมพวิเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

หจก.ไพรัช คอมพวิเตอร์ แอนด์ 
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ประจ าเดือน เมษายน 2562
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 3 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมเคร่ืองปัน่
เหว่ียง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑๒ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมบ ารุง
ยานพาหนะ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 ๙ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
 27 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 
จ านวน ๒๗ รายการ

ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



14 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 60,000.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 60,000.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 60,000.00   ใบส่ังซ้ือเลขที่179/2562

ลว. 9 เม.ย.62

15 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 3,000.00      3,000.00     3,000.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่174/2562

ลว. 2 มี.ค.62

16 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 2,000.00      น.ส.แพรพรรณ พลกจิ 2,000.00     น.ส.แพรพรรณ พลกจิ 2,000.00     จ.255/2562

ลว. 9 เม.ย.62

17 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 800.00         นายไพรฑูรย์ นามมงคลสุขย่ิง 800.00        นายไพรฑูรย์ นามมงคลสุขย่ิง 800.00        จ.238/2562

ลว. 28 มี.ค.62

18 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 1,400.00      บริษัท ชัชชัยเภสัช จ ากดั 1,400.00     บริษัท ชัชชัยเภสัช จ ากดั 1,400.00     จ.230/2562

ลว. 21 มี.ค.62

19 83,900.00      เฉพาะเจาะจง 875.00         น.ส.วิไล ขาวคม 875.00        น.ส.วิไล ขาวคม 875.00        จ.254/2562
ลว. 9 เม.ย.62

20 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 4,950.00      ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,950.00     ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส 4,950.00     จ.241/2562
ลว. 1 เม.ย.62

21 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 840.00         หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง 840.00        หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง 840.00        จ.253/2562
ลว. 9 เม.ย.62

22 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 145.00         ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 145.00        ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 145.00        จ.245/2562
ลว. 4 เม.ย.62

23 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 1,200.00      ร้านเกา๊อะแควเร่ียม 1,200.00     ร้านเกา๊อะแควเร่ียม 1,200.00     จ.239/2562
ลว. 29 มี.ค.62

24 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 1,200.00      น.ส.อรณี นาคเจริญ 1,200.00     น.ส.อรณี นาคเจริญ 1,200.00     จ.259/2562
ลว. 9 เม.ย.62

25 685,125.00    เฉพาะเจาะจง 27,263.60    บริษัท เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั 27,263.60   บริษัท เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั 27,263.60   ใบส่ังซ้ือเลขที่164/2562
ลว. 27 มี.ค.62

26 2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00      4,500.00     4,500.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่167/2562
ลว. 29 มี.ค.62

27 1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง 4,500.00      ร้านเฮ่งซาฮะฮง 4,500.00     ร้านเฮ่งซาฮะฮง 4,500.00     ใบส่ังซ้ือเลขที่166/2562
ลว. 26 มี.ค.62

28 224,800.00    เฉพาะเจาะจง 750.00         หจก.ไพรัช คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอคอมมิวนิเคชั่น750.00        หจก.ไพรัช คอมพวิเตอร์ แอนด์ โอเอคอมมิวนิเคชั่น750.00        ใบส่ังจา้งเลขที่ 170/2562
ลว. 2 เม.ย.62

29 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 52,050.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 52,050.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 52,050.00   ใบส่ังจา้งเลขที่ 181/2562
ลว. 1 เม.ย.62

30 810,100.00    เฉพาะเจาะจง 16,000.00    ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 16,000.00   ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 16,000.00   ใบส่ังจา้งเลขที่ 180/2562
ลว. 1 เม.ย.62

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ค่าซ่อมเคร่ืองส ารอง
ไฟฟา

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

บ.ฮอลลีวู๊ด อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั

บ.ฮอลลีวู๊ด อนิเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากดั

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ซ่อมกล้องจลุทรรศน์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุวิทยาศาสตร์ 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ย้ายเคร่ืองปบัอากาศ
 และเติมน้ ายาแอร์

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 
เซอร์วิส

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
  ๒ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน ๑ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ ซ่อมแซมตู้แช่
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง จ านวน
  ๒ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง


