
แบบ สขร.1
แผนงาน/โครงการ รายการ วงเงินงบประมาณ วิธีจดัซ้ือ/จา้ง ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ  จ านวนเงิน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก  จ านวนเงิน

เหตุผลที่
ได้รับการ

เลขที่และวันที่
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 3,580.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 3,580.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 3,580.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่  216/2562

ลว. 29 เม.ย.62
1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 24,000.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 24,000.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 24,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 223/2562

ลว. 27 พ.ค.62
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 1,800.00     น.ส.อรณี นาจเจริญ 1,800.00      น.ส.อรณี นาจเจริญ 1,800.00      จ.311/2562

ลว. 23 พ.ค.62
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 630.00        บริษัท บทีูเอส จ ากดั 630.00         บริษัท บทีูเอส จ ากดั 630.00        จ.310/2562

ลว. 23 พ.ค.62
2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 818.55        บริษัท ประชากจิมอเตอร์เซลล์ จ ากดั 818.55         บริษัท ประชากจิมอเตอร์เซลล์ จ ากดั 818.55        ใบส่ังจา้งเลขที่ 218/2562

ลว. 23 พ.ค.62
2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      นายอภิชัย เจริญจติต์ 4,800.00      จ.303/2562

ลว. 21 พ.ค.62
168,000.00     เฉพาะเจาะจง 300.00        นายอภินันท์ พรมศรี 300.00         นายอภินันท์ พรมศรี 300.00        จ.302/2562

ลว. 17 พ.ค..62
168,000.00     เฉพาะเจาะจง 500.00        น.ส.โสภา เภกะสุต 500.00         น.ส.โสภา เภกะสุต 500.00        จ.304/2562

ลว. 21 พ.ค..62
168,000.00     เฉพาะเจาะจง 600.00        บรรจงฟาร์ม 600.00         บรรจงฟาร์ม 600.00        จ.305/2562

ลว. 21 พ.ค..62
168,000.00     เฉพาะเจาะจง 1,515.00     น.ส.วิไล ขาวคม 1,515.00      น.ส.วิไล ขาวคม 1,515.00      จ.301/2562

ลว. 17 พ.ค..62
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 15,995.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 15,995.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 15,995.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 219/2562

ลว. 27 พ.ค.62
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 12,000.00   ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 12,000.00    ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 12,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 222/2562

ลว. 27 พ.ค.62
685,125.00     เฉพาะเจาะจง 8,657.00     ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 8,657.00      ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 8,657.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 217/2562

ลว. 24 พ.ค.62
2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 19,965.00   หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 19,965.00    หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 19,965.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 213/2562

ลว. 23 พ.ค.62
4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 21,785.20   21,785.20    21,785.20    ใบส่ังซ้ือเลขที่201/2562

ลว. 14 พ.ค.62
4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 38,059.90   38,059.90    38,059.90    ใบส่ังซ้ือเลขที่203/2562

ลว. 14 พ.ค.62

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าสอบเทียบที่ดูด
จา่ยสานละลาย

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าสอบเทียบที่ดูด
จา่ยสารละลาย

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนด์
 จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนด์ จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนด์
 จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนด์ จ ากดั

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุงานบา้นงานครัว
 จ านวน ๒๐ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร 
จ านวน 1 รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

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

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุส านักงาน 
จ านวน ๕ รายการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



685,125.00     เฉพาะเจาะจง 11,405.00   หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 11,405.00    หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 11,405.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 225/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 11,900.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 11,900.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 11,900.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่ 223/2562
ลว. 5 มิ.ย.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 5,457.00     5,457.00      5,457.00      ใบส่ังจา้งเลขที่197/2562
ลว. 14 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 6,366.50     6,366.50      6,366.50      ใบส่ังจา้งเลขที่207/2562
ลว. 15 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 11,028.00   11,028.00    11,028.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่228/2562
ลว. 31 พ.ค.62

1,120,660.00  เฉพาะเจาะจง 350,285.90 350,285.90  350,285.90  ใบส่ังซ้ือเลขที่220/2562
ลว. 27 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 41,088.00   41,088.00    41,088.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่226/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

685,125.00     เฉพาะเจาะจง 2,250.00     ร้าน น.วัฒนาอลูมิเนียม 2,250.00      ร้าน น.วัฒนาอลูมิเนียม 2,250.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 229/2562
ลว. 31 พ.ค.62

1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 840.00        ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00         ป.วิจติรเซอร์วิส 840.00        จ.334/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 3,600.00     นายอภิชัย เจริญจติต์ 3,600.00      นายอภิชัย เจริญจติต์ 3,600.00      จ.320/2562
ลว. 27 พ.ค.62

1,398,944.00  เฉพาะเจาะจง 180.00        ร้านพวงพศิตรายาง 180.00         ร้านพวงพศิตรายาง 180.00        จ.324/2562
ลว. 29 พ.ค.62

2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 500.00        ร้าน ช.ศิลปโ์ฆษณา 500.00         ร้าน ช.ศิลปโ์ฆษณา 500.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่ 230/2562
ลว. 31 พ.ค.62

2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 4,470.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 4,470.00      บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 4,470.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 224/2562
ลว. 29 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 2,500.00     2,500.00      2,500.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่231/2562
ลว. 31 พ.ค.62

168,000.00     เฉพาะเจาะจง 535.00        ร้าน ช.ศิลปโ์ฆษณา 535.00         ร้าน ช.ศิลปโ์ฆษณา 535.00        ใบส่ังซ้ือเลขที่235/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

2,395,000.00  เฉพาะเจาะจง 899.00        บ.วิริยะประกนัภัย 899.00         บ.วิริยะประกนัภัย 899.00        จ.336/2562
ลว. 10 มิ.ย.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 1,099.00     1,099.00      1,099.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่337/2562
ลว. 10 มิ.ย.62

1,334,050.00  เฉพาะเจาะจง 18,000.00   นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 18,000.00    นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 18,000.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่236/2562
ลว. 13 มิ.ย.62

685,125.00     เฉพาะเจาะจง 6,750.00     นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 6,750.00      นายสุชัยวิชช์ เดชาภัทร์วโรดม 6,750.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 235/2562

ลว. 13 มิ.ย.62

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าต่อทะเบยีนรถยนต์ บ.วิริยะประกนัภัย บ.วิริยะประกนัภัย
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม
จา้งพมิพโ์ปสเตอร์
งานวิชาการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

ค่าต่อทะเบยีนรถยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

จา้งย้ายและติดต้ัง
เคร่ืองปรับอากาศ

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส

หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์
เซอร์วิส

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

สารสกัดขา่ฯ วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาและบริหาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า

วัสดุโฆษณาและ
เผยแพร่

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อล่ืน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ส่งเสริมและบริหาร
จัดการ

วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน

บริษัท ยีนพลัส จ ากดั บริษัท ยีนพลัส จ ากดั

บริษัท กบิไทย จ ากดั บริษัท กบิไทย จ ากดั

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

จดัจา้งวิเคราะห์
ตัวอย่างปจัจยัการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

จดัจา้งสอบเทียบ
เคร่ืองมือ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษัท ซายน์เทค จ ากดัด บริษัท ซายน์เทค จ ากดัด



4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 211,346.40 211,346.40  211,346.40  ใบส่ังซ้ือเลขที่234/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 7,704.00     7,704.00      7,704.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่212/2562
ลว. 23 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 21,400.00   21,400.00    21,400.00    ใบส่ังจา้งเลขที่206/2562
ลว. 15 พ.ค.62

4,133,740.00  เฉพาะเจาะจง 8,560.00     8,560.00      8,560.00      ใบส่ังจา้งเลขที่215/2562
ลว. 24 พ.ค.62

168,000.00     เฉพาะเจาะจง 11,500.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 11,500.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 11,500.00    ใบส่ังซ้ือเลขที่232/2562
ลว. 6 มิ.ย.62

685,125.00     เฉพาะเจาะจง 9,802.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 9,802.00      บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 9,802.00      ใบส่ังซ้ือเลขที่ 240/2562
ลว. 31 พ.ค.62

เงินทุนวิจยัโครงการ
เพาะเล้ียงกัง้ต๊ักแตน

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าซ่อมเคร่ืองวัดค่า
ดูดกลือนแสง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

วิจัยและนวัฒกรรม วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

บริษัท พาราไซแอนติฟคิ จ ากดั บริษัท พาราไซแอนติฟคิ จ ากดั

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ค่าสอบเทียบ
เคร่ืองมือ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือ่
สถาบนัอาหาร

อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธิเพือ่
สถาบนัอาหาร

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากดั

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากดั

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

วัสดุวิทยาศาสตร์
และการแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนด์
 จ ากดั

บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนด์ จ ากดั



ใบส่ังซ้ือเลขที่  216/2562

ใบส่ังจา้งเลขที่ 218/2562


