สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจาเดือน เมษายน 2562
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ศูนย์วจิ ยั และพัฒนาการเพาะเลีย้ งสัตว์นาชายฝั
้
ง่ จันทบุรี
แบบ สขร.1
แผนงาน/โครงการ
1

เงินทุนหมุนเวียนฯ

2 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

3 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

รายการ
วัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ

วงเงินงบประมาณ วิธีจดั ซื้อ/จ้าง
810,100.00 เฉพาะเจาะจง

ราคากลาง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25,200.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

ค่าซ่อมเครื่องปัน่
เหวี่ยง

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน ๑๒ รายการ

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง 354,587.30 บริษัท ยีนพลัส จากัด

4 พัฒนาและบริหาร

9,897.50 บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด

9,897.50
354,587.30

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

4,600.00 น.ส.พรสุดา คงทน

4,600.00

6 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน

วัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

1,260.00 นายรังษี สุขเจริญ

1,260.00

7

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

2,800.00 ร้านประสิทธิ์ ทาเบาะ

2,800.00

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

3,300.00 หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์
โอเอคอมมิวนิเคชั่น

3,300.00

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

2,240.00 ร้านบุญญาพาณิชย์

2,240.00

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

3,520.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส

3,520.00

11 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

5,410.00 ร้านโลหะภัณฑ์การช่าง

5,410.00

12 พัฒนาและบริหาร

1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง

44,439.00

2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

11,967.00

เงินทุนหมุนเวียนฯ

8 พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า

9 พัฒนาและบริหาร

ซ่อมคอมพิวเตอร์ฯ
วัสดุการเกษตร

29,430.00

จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน ๖ รายการ

10 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมบารุง
ยานพาหนะ

วัสดุกอ่ สร้าง จานวน
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า ๙ รายการ
วัสดุกอ่ สร้าง จานวน
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า 27 รายการ

13 พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน ๒๗ รายการ

บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท
จากัด
ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก

25,200.00 นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม

วัสดุการเกษตร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า จานวน 3 รายการ

5

29,430.00 ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร

จานวนเงิน

44,439.00
11,967.00

จานวนเงิน

เหตุผลที่ได้รับ
การคัดเลือก

เลขที่และวันที่

25,200.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 98/2562
โดยตรง ลว. 29 มี.ค.62
บริษัท เพนทา เมโทรโลยี จากัด
9,897.50 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่152/2562
โดยตรง ลว. 13 มี.ค.62
บริษัท ยีนพลัส จากัด
354,587.30 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่85/2562
โดยตรง ลว. 12 ธ.ค.61
ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร
29,430.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่160/2562
โดยตรง ลว. 26 มี.ค.62
น.ส.พรสุดา คงทน
4,600.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.235/2562
โดยตรง ลว. 26 มี.ค.62
นายรังษี สุขเจริญ
1,260.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.220/2562
โดยตรง ลว. 11 มี.ค.62
ร้านประสิทธิ์ ทาเบาะ
2,800.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่ 162/2562
โดยตรง ลว. 28 มี.ค.62
3,300.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่163/2562
หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์
โอเอคอมมิวนิเคชั่น
โดยตรง ลว. 26 มี.ค.62
ร้านบุญญาพาณิชย์
2,240.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่165/2562
โดยตรง ลว. 26 มี.ค.62
3,520.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่170/2562
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส
โดยตรง ลว. 4 เม.ย.62
ร้านโลหะภัณฑ์การช่าง
5,410.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่174/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จากัด 44,439.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่176/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
11,967.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่177/2562
ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62

14 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ

15 พัฒนาคุณภาพสินค้า

ย้ายเครื่องปับอากาศ
และเติมน้ายาแอร์

ประมงสู่มาตรฐาน

16
17
18
19

685,125.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

วิจัยและนวัฒกรรม

วัสดุการเกษตร
จานวน ๑ รายการ

83,900.00 เฉพาะเจาะจง

60,000.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร

60,000.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร

3,000.00 หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส

3,000.00

2,000.00 น.ส.แพรพรรณ พลกิจ

2,000.00

800.00 นายไพรฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง
1,400.00 บริษัท ชัชชัยเภสัช จากัด
875.00 น.ส.วิไล ขาวคม

800.00
1,400.00
875.00

20 เงินทุนหมุนเวียนฯ

ซ่อมแซมตู้แช่

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

4,950.00 ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส

4,950.00

21 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน
22 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน
23 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน
24 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน
25 เงินทุนวิจยั โครงการ
เพาะเลี้ยงกัง้ ตั๊กแตน
26 พัฒนาคุณภาพสินค้า

วัสดุกอ่ สร้าง จานวน
๒ รายการ
วัสดุกอ่ สร้าง จานวน
๒ รายการ

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

840.00 หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง

840.00

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

145.00 ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์

145.00

วัสดุการเกษตร

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00 ร้านเก๊าอะแควเรี่ยม

1,200.00

685,125.00 เฉพาะเจาะจง

1,200.00 น.ส.อรณี นาคเจริญ

1,200.00

ประมงสู่มาตรฐาน

27 พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้า

วัสดุการเกษตร
วัสดุวิทยาศาสตร์
จานวน ๑ รายการ
ซ่อมกล้องจุลทรรศน์
วัสดุการเกษตร

28 ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่
29

ค่าซ่อมเครื่องสารอง
ไฟฟา

เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร

30 เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร

685,125.00 เฉพาะเจาะจง
2,074,090.00 เฉพาะเจาะจง
1,135,000.00 เฉพาะเจาะจง
224,800.00 เฉพาะเจาะจง

27,263.60 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ จากัด 27,263.60
4,500.00 บ.ฮอลลีวู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด
4,500.00 ร้านเฮ่งซาฮะฮง

4,500.00
4,500.00

750.00 หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอคอมมิ750.00
วนิเคชั่น

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

52,050.00 ร้านท้ายตลาดการเกษตร

52,050.00

810,100.00 เฉพาะเจาะจง

16,000.00 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร

16,000.00

60,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่179/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
3,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่174/2562
หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส
โดยตรง ลว. 2 มี.ค.62
น.ส.แพรพรรณ พลกิจ
2,000.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.255/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
นายไพรฑูรย์ นามมงคลสุขยิ่ง
800.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.238/2562
โดยตรง ลว. 28 มี.ค.62
บริษัท ชัชชัยเภสัช จากัด
1,400.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.230/2562
โดยตรง ลว. 21 มี.ค.62
น.ส.วิไล ขาวคม
875.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.254/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
ร้านเชี่ยวชาญเซอร์วิส
4,950.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.241/2562
โดยตรง ลว. 1 เม.ย.62
หจก.ซุ่งหลีพระยาตรัง
840.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.253/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
ร้านพลอยแสงไลท์ติ้งเฮ้าส์
145.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.245/2562
โดยตรง ลว. 4 เม.ย.62
ร้านเก๊าอะแควเรี่ยม
1,200.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.239/2562
โดยตรง ลว. 29 มี.ค.62
น.ส.อรณี นาคเจริญ
1,200.00 เป็นผู้จาหน่าย จ.259/2562
โดยตรง ลว. 9 เม.ย.62
บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟคิ จากัด 27,263.60 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่164/2562
โดยตรง ลว. 27 มี.ค.62
บ.ฮอลลีวู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล
4,500.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่167/2562
จากัด
โดยตรง ลว. 29 มี.ค.62
ร้านเฮ่งซาฮะฮง
4,500.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งซื้อเลขที่166/2562
โดยตรง ลว. 26 มี.ค.62
หจก.ไพรัช คอมพิวเตอร์ แอนด์ โอเอคอมมิว750.00
นิเคชั่น เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 170/2562
โดยตรง ลว. 2 เม.ย.62
ร้านท้ายตลาดการเกษตร
52,050.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 181/2562
โดยตรง ลว. 1 เม.ย.62
ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร
16,000.00 เป็นผู้จาหน่าย ใบสั่งจ้างเลขที่ 180/2562
โดยตรง ลว. 1 เม.ย.62

