
แบบ.สขร.1

1 ซ้ือผ้าม่าน (รายได้ศูนย์) 22,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง สินทวผ้ีาม่านวดัจนัทร์ สินทวผ้ีาม่านวดัจนัทร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
2 จา้งซ่อมหลังคาศูนยฯ์ 280,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นิสา  ช่านาญชล นิสา  ช่านาญชล ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
3 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 6 รายการ 11,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 36,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 จา้งซ่อมเครื องท่าน้่าบริสุทธิ์ 45,582.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั มิตร-ซายน์ เอน็จเินียร์ริ ง จา่กดั บริษทั มิตร-ซายน์ เอน็จเินียร์ริ ง จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6 เช่าเครื องเสียง 6,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบญุลือ  คุ้มแกว้ นายบญุลือ  คุ้มแกว้ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 9,476.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพมิพจ์ริเมธ โรงพมิพจ์ริเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8 จา้งซ่อมหน้าต่าง 91,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ (รายได้ศูนย์) 8,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 จา้งซ่อมบา่รุงรักษาเครื องกา่เนิดไฟฟา้ 47,347.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.วอีาร์ แสตนดาร์ด หจก.วอีาร์ แสตนดาร์ด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
11 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 56,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมานพการค้า ร้านมานพการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 9,040.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 19,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
14 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 7,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
15 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จา่นวน 3 รายการ 23,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 เช่าเต็นท์ 25,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพชิามญช์  รัตนเพชร์ นางสาวพชิามญช์  รัตนเพชร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
17 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 9,339.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
18 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 9,630.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไทยเทค ร้านไทยเทค ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

19 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 17,908.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส.จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส.จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

20 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 94,740.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
21 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 5,790.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
22 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
23 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 25,680.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส.จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส.จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
24 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 16,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าป ี 2561
(ชือ่หน่วยงาน) ศูนยศึ์กษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

เดอืน พฤศจิกายน

ศคบ.30/2562 วนัที  27/11/61

ศคบ.23/2562 วนัที  26/11/61

ศคบ.24/2562 วนัที  26/11/61

ศคบ.25/2562 วนัที  26/11/61
ศคบ.26/2562 วนัที  26/11/61
ศคบ.27/2562 วนัที  26/11/61
ศคบ.29/2562 วนัที  27/11/61

ศคบ.13/2562 วนัที  09/11/61
ศคบ.14/2562 วนัที  09/11/61
ศคบ.16/2562 วนัที  12/11/61
ศคบ.18/2562 วนัที  22/11/61
ศคบ.19/2562 วนัที  22/11/61
ศคบ.21/2562 วนัที  22/11/61

ศคบ.6/2562 วนัที  06/11/61
ศคบ.7/2562 วนัที  06/11/61

ศคบ.8/2562 วนัที  07/11/61

ศคบ.9/2562 วนัที  07/11/61

ศคบ.10/2562 วนัที  08/11/61
ศคบ.11/2562 วนัที  08/11/61

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.1/2562 วนัที  03/10/61
ศคบ.2/2562 วนัที  02/11/61
ศคบ.3/2562 วนัที  05/11/61

ศคบ.4/2562 วนัที  05/11/61

ศคบ.5/2562 วนัที  05/11/61

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป



แบบ.สขร.1

25 ซ้ือวสัดุการเกษตร 5,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
26 ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ 9,779.80 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.ที.เค. จา่กดั บริษทั เอม็.ที.เค. จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
27 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 18,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เส้นสี ไอเดีย เซ็นเตอร์ จา่กดั บริษทั เส้นสี ไอเดีย เซ็นเตอร์ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
28 ซ้ือคลอรีน 19,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก ร้านอวนสามแยก ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
29 ซ้ือคลอรีน 19,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
30 ซ้ือไรน้่าเค็ม (งบเงินทุน) 28,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
31 ซ้ือไรน้่าเค็ม 28,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
32 ซ้ือวสัดุการเกษตร (งบเงินทุน) 47,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
33 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กข -2181 6,320.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
34 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (รายได้ศูนย์) 6,720.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
35 ซ่อมเครื องปรับอากาศ (รายได้ศูนย์) 22,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
36 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 25,721.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
37 ซ่อมอปุกรณ์หอพกัศูนยฯ์ 22,235.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ร้าน น วฒันาอลูมิเนียม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
38 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

เดอืน พฤศจิกายน

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง

ศคบ.42/2562 วนัที  30/11/61
ศคบ.43/2562 วนัที  30/11/61
ศคบ.44/2562 วนัที  30/11/61

ศคบ.36/2562 วนัที  29/11/61
ศคบ.37/2562 วนัที  29/11/61
ศคบ.38/2562 วนัที  29/11/61
ศคบ.39/2562 วนัที  29/11/61
ศคบ.40/2562 วนัที  29/11/61
ศคบ.41/2562 วนัที  29/11/61

ศคบ.31/2562 วนัที  27/11/61
ศคบ.32/2562 วนัที  28/11/61
ศคบ.33/2562 วนัที  28/11/61
ศคบ.34/2562 วนัที  28/11/61
ศคบ.35/2562 วนัที  28/11/61



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 7,142.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
2 ซ้ือวสัดุการเกษตร (นอเพลียส) 40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บา๊กฟาร์ม บา๊กฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ่อมฮาร์ดดิสโน๊ตบคุ 8,078.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เพาวเ์วอร์ ซี คอมพวิเตอร์ จา่กดั บริษทั เพาวเ์วอร์ ซี คอมพวิเตอร์ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ่อมกล้องวงกล้องวงจรปดิ 14,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เพาวเ์วอร์ ซี คอมพวิเตอร์ จา่กดั บริษทั เพาวเ์วอร์ ซี คอมพวิเตอร์ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 15,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 105,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 จา้งเหมาบริการรถตู้ 7,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจา่รัส  ล้ิมวชัราวงศ์ นายจา่รัส  ล้ิมวชัราวงศ์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
8 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 6,076.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
9 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 202,696.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงค้าไม้แปรรูป โรงค้าไม้แปรรูป ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 29,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
11 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 45,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 10,255.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ.เจริญพานิชย์ ร้านจ.เจริญพานิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 23,330.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

เดอืน ธันวาคม

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ศคบ.64/2562 วนัที  26/12/61

ศคบ.58/2562 วนัที  14/12/61
ศคบ.59/2562 วนัที  14/12/61
ศคบ.60/2562 วนัที  19/12/61
ศคบ.61/2562 วนัที  25/12/61
ศคบ.62/2562 วนัที  25/12/61
ศคบ.63/2562 วนัที  26/12/61

ศคบ.45/2562 วนัที  03/12/61
ศคบ.46/2562 วนัที  03/12/61

ศคบ.47/2562 วนัที  04/12/61

ศคบ.48/2562 วนัที  04/12/61

ศคบ.51/2562 วนัที  07/12/61
ศคบ.53/2562 วนัที  07/12/61

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 21,070.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 34,560.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน BN. GROUPS ร้าน BN. GROUPS ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
3 จา้งเหมาบริการซ่อมเครื องท่าน้่ากลั น 8,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน PA INSTRUMENT ร้าน PA INSTRUMENT ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
4 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 53,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน PA INSTRUMENT ร้าน PA INSTRUMENT ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 62,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพนัธุเ์งิน ฟชิเชอรี ร้านพนัธุเ์งิน ฟชิเชอรี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 ซ้ือวสัดุการเกษตร (พลาสติก PE) 26,287.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ศิวะบตุร จา่กดั บริษทั ศิวะบตุร จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 9,640.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 10,255.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9
ซ่อมรถจกัรยานยนต์หมายเลขทะเบยีน กนว 
568

17,720.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายนที  ปอ้มแกว้ นายนที  ปอ้มแกว้ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 11,730.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
11 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 24,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 19,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั นิวฒัน์การยาง จา่กดั บริษทั นิวฒัน์การยาง จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน    บท -2919 6,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 9,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก ร้านอวนสามแยก ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
15 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 11,976.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 37,374.52 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 เปลี ยนถา่ยน้่ามันเครื อง 5,175.06 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้
จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั

บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้
จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 77,485.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 6,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
20 ซ่อมรถตักหน้า-ขดุหลัง 5,537.25 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.ที.ที.เค. จา่กดั บริษทั เอม็.ที.ที.เค. จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
21 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 23,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสง ไลตลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสง ไลตลท์ต้ิงเฮ้าส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
22 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 14,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
23 ซ่อมเปลี ยนโช้ค 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
23 ซ่อมเปลี ยนโช้ค 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

เดอืน มกราคม

ศคบ.88/2562 วนัที  14/01/62
ศคบ.87/2562 วนัที  14/01/62

ศคบ.88/2562 วนัที  14/01/62

ศคบ.81/2562 วนัที  10/01/62

ศคบ.82/2562 วนัที  10/01/62

ศคบ.83/2562 วนัที  11/01/62
ศคบ.84/2562 วนัที  11/01/62
ศคบ.85/2562 วนัที  11/01/62
ศคบ.86/2562 วนัที  14/01/62

ศคบ.75/2562 วนัที  07/01/62
ศคบ.76/2562 วนัที  08/01/62
ศคบ.77/2562 วนัที  09/01/62

ศคบ.78/2562 วนัที  09/01/62

ศคบ.79/2562 วนัที  09/01/62
ศคบ.80/2562 วนัที  10/01/62

ศคบ.69/2562 วนัที  03/01/62
ศคบ.70/2562 วนัที  03/01/62
ศคบ.71/2562 วนัที  04/01/62
ศคบ.72/2562 วนัที  04/01/62
ศคบ.73/2562 วนัที  04/01/62

ศคบ.74/2562 วนัที  04/01/62

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.66/2562 วนัที  02/01/62

ศคบ.67/2562 วนัที  02/01/62
ศคบ.68/2562 วนัที  02/01/62

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



แบบ.สขร.1

24
ซ่อมเครื องประมวลผลงานตรวจวเิคราะหย์า 
Oxolinicacid

62,969.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พ ีอเิลคทรอนิกส์ ร้าน เอส พ ีอเิลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

25 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 85,680.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน พนัธุเ์งิน ฟชิเชอรี ร้าน พนัธุเ์งิน ฟชิเชอรี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
26 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 39,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส พ ีอเิลคทรอนิกส์ ร้าน เอส พ ีอเิลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

27 ซ้ือวสัดุการเกษตร 43,260.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั แอก๊กีไ้ทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์
 จา่กดั

บริษทั แอก๊กีไ้ทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์
 จา่กดั

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

28 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 16,585.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
29 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 32,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เส้นสีไอเดีย จา่กดั บริษทั เส้นสีไอเดีย จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
30 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 13,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
31 เหมาบริการตรวจวเิคราะหแ์บคทีเรีย 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง จา่กดั บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
32 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ (หมึกปร้ินท์) 28,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ทูไบท์ส จา่กดั บริษทั ทูไบท์ส จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
33 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 5,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านซ๊ีดคอม ร้านซ๊ีดคอม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
34 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 12,585.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
35 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 10,140.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
36 ซ่อมเครื องขยายเสียง 28,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั คุณาไทย จา่กดั บริษทั คุณาไทย จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
37 ซ้ือวสัดุการเกษตร (พลาสติก PE) 35,631.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอส.เอม็.บ.ี อนิเตอร์เทรด บริษทั เอส.เอม็.บ.ี อนิเตอร์เทรด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
38 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 16,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
39 ซ้ือวสัดุการเกษตร 92,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายธวชั  หอมนวล นายธวชั  หอมนวล ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
40 ซ่อมใบพดั TAKI 100-33 42,372.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สยามอโิต้ เอน็จเินียริ ง บริษทั สยามอโิต้ เอน็จเินียริ ง ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
41 ซ่อมเครื อง HPLC 48,150.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน S.P. ELECTRONIC ร้าน S.P. ELECTRONIC ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
42 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 33,259.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
43 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 6,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
44 ซ่อมเครื อง LC-MS/MS 87,633.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธพิร แอสโซซิเอส จา่กดั บริษทั สิทธพิร แอสโซซิเอส จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
45 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 5,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
46 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 28,562.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
47 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
48 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 7,140.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
49 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

เดอืน มกราคม

ล าดบัที่

ศคบ.111/2562 วนัที  29/01/62
ศคบ.112/2562 วนัที  29/01/62
ศคบ.113/2562 วนัที  29/01/62
ศคบ.114/2562 วนัที  30/01/62

ศคบ.105/2562 วนัที  25/01/62
ศคบ.106/2562 วนัที  28/01/62
ศคบ.107/2562 วนัที  28/01/62
ศคบ.108/2562 วนัที  28/01/62
ศคบ.109/2562 วนัที  28/01/62
ศคบ.110/2562 วนัที  29/01/62

ศคบ.99/2562 วนัที  21/01/62
ศคบ.100/2562 วนัที  22/01/62
ศคบ.101/2562 วนัที  22/01/62
ศคบ.102/2562 วนัที  22/01/62
ศคบ.103/2562 วนัที  23/01/62
ศคบ.104/2562 วนัที  25/01/62

ศคบ.93/2562 วนัที  17/01/62
ศคบ.94/2562 วนัที  17/01/62
ศคบ.95/2562 วนัที  17/01/62
ศคบ.96/2562 วนัที  18/01/62
ศคบ.97/2562 วนัที  21/01/62
ศคบ.98/2562 วนัที  21/01/62

ศคบ.89/2562 วนัที  14/01/62

ศคบ.90/2562 วนัที  14/01/62
ศคบ.91/2562 วนัที  15/01/62

ศคบ.92/2562 วนัที  17/01/62

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

50 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 16,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ร้านเจริญดีเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
51 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 37,554.58 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
52 ซ้ือวสัดุการเกษตร  (งบเงินทุน) 46,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี  ปรางศรี นายประณี  ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
53 ซ้ือวสัดุการเกษตร  (งบเงินทุน) 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจา่รัส  ไกรนิวรณ์ นายจา่รัส  ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
54 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 10,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
55 ซ้ือสารเคมี 18,710.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด จา่กดั บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
56 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก ร้านอวนสามแยก ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.117/2562 วนัที  31/01/62
ศคบ.118/2562 วนัที  31/01/62
ศคบ.119/2562 วนัที  31/01/62
ศคบ.120/2562 วนัที  31/01/62
ศคบ.121/2562 วนัที  31/01/62

ศคบ.115/2562 วนัที  30/01/62
ศคบ.116/2562 วนัที  31/01/62

เดอืน มกราคม

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 19,934.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิทธพิรแอสโซซิเอส จา่กดั บริษทั สิทธพิรแอสโซซิเอส จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 44,717.41 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 29,960.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (ไม้ตะเคียน) 7,157.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 19,948.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 6,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน 80-8579 
จบ.

18,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 39,916.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 ซ่อมท่อไอเสีย 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายนิยม  โชคชัย นายนิยม  โชคชัย ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,260.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 ซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบยีน 40-0190 8,235.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อูช่่างออ้มเซอร์วสิ อูช่่างออ้มเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 5,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธเิพื อสถาบนั
อาหาร

อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธเิพื อสถาบนั
อาหาร

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร (นอเพลียส) 80,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางฐานัดดา  เจริญวงษ์ นางฐานัดดา  เจริญวงษ์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 16,890.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 127,790.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง (รายได้ศูนย์) 31,182.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมศักด์ิเคหะภณัฑ์ หจก.สมศักด์ิเคหะภณัฑ์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 จา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหป์จัจยัการผลิต 9,630.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง จา่กดั บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 16,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

19 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 38,119.76 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

20 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กธ -4046 จบ. 5,422.76 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้
จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั

บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้
จา่หน่ายโตโยต้า จา่กดั

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

21 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 27,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร์ หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

22 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กง+7614 จบ. 6,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

23 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 5,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก.ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

24 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 7,080.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด จา่กดั บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

25 ซ้ือวสัดุโฆษณา 15,889.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพาวเ์วอร์ซีคอมพวิเตอร์ ร้านเพาวเ์วอร์ซีคอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

26 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 12,733.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเพาวเ์วอร์ซีคอมพวิเตอร์ ร้านเพาวเ์วอร์ซีคอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.144/2562 วนัที  25/02/62

ศคบ.145/2562 วนัที  26/02/62

ศคบ.146/2562 วนัที  28/02/62

ศคบ.147/2562 วนัที  28/02/62

เดอืน กุมภาพันธ์

ศคบ.138/2562 วนัที  20/02/62

ศคบ.139/2562 วนัที  20/02/62

ศคบ.140/2562 วนัที  21/02/62

ศคบ.141/2562 วนัที  21/02/62

ศคบ.142/2562 วนัที  21/02/62

ศคบ.143/2562 วนัที  25/02/62

ศคบ.132/2562 วนัที  13/02/62

ศคบ.133/2562 วนัที  13/02/62

ศคบ.134/2562 วนัที  13/02/62

ศคบ.135/2562 วนัที  14/02/62

ศคบ.136/2562 วนัที  15/02/62

ศคบ.137/2562 วนัที  20/02/62

ศคบ.126/2562 วนัที  06/02/62

ศคบ.127/2562 วนัที  07/02/62

ศคบ.128/2562 วนัที  07/02/62

ศคบ.129/2562 วนัที  08/02/62

ศคบ.130/2562 วนัที  08/02/62

ศคบ.131/2562 วนัที  08/02/62

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.122/2562 วนัที  05/02/62

ศคบ.123/2562 วนัที  05/02/62

ศคบ.124/2562 วนัที  05/02/62

ศคบ.125/2562 วนัที  06/02/62

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



แบบ.สขร.1

1
ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน นข .-274 
จนัทบรีุ

15,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อูช่่างออ้มเซอร์วสิ อูช่่างออ้มเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 10,620.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 22,760.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 97,450.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เฉลิมเกยีรติ กล่อมสุข เอก็ซ์
ปอร์ต จา่กดั

บริษทั เฉลิมเกยีรติ กล่อมสุข เอก็ซ์
ปอร์ต จา่กดั

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 5,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 48,525.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั สมชายพานิช สตีล จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 6,740.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
8 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 14,688.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
9 ซ่อมรถไถหมายเลขทะเบยีน ตค .39 6,109.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอม็.ที.ที.เค. จา่กดั บริษทั เอม็.ที.ที.เค. จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านละไม ดีไซน์ ร้านละไม ดีไซน์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
11 ซ้ือวสัดุการเกษตร 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพพ์นิต  จนัทร์เกษม นางสาวพมิพพ์นิต  จนัทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 จดัพมิพเ์อกสารวชิาการ 16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. โปรออฟเซท หจก. โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิ เซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
14 จา้งเหมาซ่อมแซมทาสีหอดูนก 81,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายพงษศั์กด์ิ  กล่อมสุข นายพงษศั์กด์ิ  กล่อมสุข ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
15 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 40,751.84 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 8,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
17 ซ้ือวสัดุการเกษตร 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
18 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 12,880.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ มาร์ต ร้านออฟฟศิ มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 6,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
20 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 9,335.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
21 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 16,482.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน หจก. ไพรัชแกส๊และน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.165/2562 วนัที  26/03/62
ศคบ.166/2562 วนัที  26/03/62
ศคบ.167/2562 วนัที  27/03/62
ศคบ.168/2562 วนัที  28/03/62
ศคบ.169/2562 วนัที  28/03/62

                                      เดอืน มนีาคม

ศคบ.159/2562 วนัที  19/03/62
ศคบ.160/2562 วนัที  19/03/62
ศคบ.161/2562 วนัที  20/03/62
ศคบ.162/2562 วนัที  21/03/62
ศคบ.163/2562 วนัที  25/03/62
ศคบ.164/2562 วนัที  26/03/62

ศคบ.152/2562 วนัที  08/03/62
ศคบ.153/2562 วนัที  08/03/62
ศคบ.154/2562 วนัที  08/03/62
ศคบ.155/2562 วนัที  08/03/62
ศคบ.156/2562 วนัที  11/03/62
ศคบ.158/2562 วนัที  13/03/62

เหตผุลทีคั่ดเลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.148/2562 วนัที  04/03/62

ศคบ.149/2562 วนัที  05/03/62
ศคบ.150/2562 วนัที  05/03/62

ศคบ.151/2562 วนัที  08/03/62

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



แบบ.สขร.1

1 จา้งเหมาซ่อมรถบรรทุกหมายเลขทะเบยีน 
๔๐-๐๑๙๐ จนัทบรีุ

75,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายอนันต์  ชุมเจริญ นายอนันต์  ชุมเจริญ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
2 จา้งซ่อมครื องปรับอากาศ 16,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดีเซอร์วสิ ร้าน เจริญดีเซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
3 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 7,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
4 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 23,720.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ่อมเครื องลิควคิโครมาโตกราฟ เครื อง 

LC-MS/MS
6,344.03 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอจเิลนต์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) บจ.เอจเิลนต์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6 ซ่อมเครื อง LC-MS/MS 34,186.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สิทธพิร แอสโซซิเอส บจ. สิทธพิร แอสโซซิเอส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 30,630.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
8 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 11,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
9 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 37,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 8,058.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
11 ซ้ือวสัดุไฟฟา้ 19,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 14,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. สุพรรณ 2 หจก. สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 ซ้ือวสัดุการเกษตร 68,490.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
14 ซ่อมเครื องสูบน้่าไดโว ่ขนาด 2 นิ้ว 5,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
15 ซ่อมเครื องสูบน้่า Magnetic 7,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 ซ้ือวสัดุการเกษตร 32,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
17 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 25,336.25 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
18 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 6,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิ การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 จา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะหว์ตัถดิุบอาหาร

สัตว์
13,375.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

20 จา้งซ่อมเครื องปรับอากาศ 16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก. เจริญกจิเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
21 ซ้ือวสัดุการเกษตร 19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
22 จา้งซ่อมเรือ 39,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อูช่่างออ้ม เซอร์วสิ อูช่่างออ้ม เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
23 จา้งซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กธ -4046

 จบ
18,035.92 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย

โตโยต้า
บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย
โตโยต้า

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
24 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 7,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
25 จา้งซ่อมระบบส่งน้่า 16,264.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพเีอม็ มอเตอร์ ร้าน ทีพเีอม็ มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
26 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 5,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
27 ซ้ือวสัดุการเกษตร 48,246.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.196/2562 วนัที  26/04/62
ศคบ.197/2562 วนัที  26/04/62
ศคบ.198/2562 วนัที  26/04/62
ศคบ.199/2562 วนัที  26/04/62
ศคบ.200/2562 วนัที  30/04/62
ศคบ.201/2562 วนัที  30/04/62

ศคบ.189/2562 วนัที  23/04/62
ศคบ.190/2562 วนัที  23/04/62
ศคบ.191/2562 วนัที  24/04/62
ศคบ.192/2562 วนัที  24/04/62
ศคบ.194/2562 วนัที  26/04/62
ศคบ.195/2562 วนัที  26/04/62

ศคบ.180/2562 วนัที  11/04/62
ศคบ.181/2562 วนัที  18/04/62
ศคบ.184/2562 วนัที  18/04/62
ศคบ.186/2562 วนัที  18/04/62
ศคบ.187/2562 วนัที  23/04/62
ศคบ.188/2562 วนัที  23/04/62

ศคบ.173/2562 วนัที  09/04/62
ศคบ.174/2562 วนัที  09/04/62
ศคบ.175/2562 วนัที  09/04/62
ศคบ.176/2562 วนัที  09/04/62
ศคบ.177/2562 วนัที  09/04/62
ศคบ.178/2562 วนัที  10/04/62

ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.170/2562 วนัที  02/04/62
ศคบ.171/2562 วนัที  03/04/62
ศคบ.172/2562 วนัที  04/04/62

                                        เดอืน เมษายน

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร 51,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคณาพลค้าถงั ร้านคณาพลค้าถงั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
จา้งซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กธ -4046
 จบ

5,769.98 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย
โตโยต้า

บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย
โตโยต้า

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุการเกษตร 19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
4 ซ้ือครุภณัฑ์ส่ารวจ  (เส้ือชูชีพ) 19,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายทศพร แดงเดช นายทศพร แดงเดช ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือครุภณังานบา้นงานครัว  (ยกเลิก) 12,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 จา้งเหมาบริการตัดต้นไม้ 19,365.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวดาริกา ฟสูกลุ นางสาวดาริกา ฟสูกลุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
7 จา้งเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปดิ 12,786.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดีเค เทคโนโลยี ร้านดีเค เทคโนโลยี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จา้งเหมาบริการซ่อมเครื องเพิ มปริมาณสาร
พนัธกุรรม

38,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ธรีะเทรดด้ิง จา่กดั บริษทั ธรีะเทรดด้ิง จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9
จา้งเหมาบริการสอบเทียบเครื องมือ วทิยา
ศาตร์

17,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธ ิเพื อสถาบนั
อาหาร

อตุสาหกรรมพฒันามูลนิธ ิเพื อสถาบนั
อาหาร

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10
จา้งเหมาบริการซ่อมเครื องคอมพวิเตอร์ 
โปรแกรม CSW

37,985.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง เอส พ ีอเิล็กทรอนิกส์ เอส พ ีอเิล็กทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 จา้งเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปดิ 35,310.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดีเค เทคโนโลยี ร้านดีเค เทคโนโลยี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
12 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -
13 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -
14 จา้งเหมาตรวจวเิคราะหตั์วอยา่ง 20,330.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
15 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 291,230.46 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จา่กดั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16 จา้งเหมาบริการเครื องลิขวคิโครมาโตกราฟ 68,722.89 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลย ี (ประเทศ
ไทย)

บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลย ี (ประเทศ
ไทย)

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 6,430.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
18 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร 127,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคณาพลค้าถงั ร้านคณาพลค้าถงั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 จา้งเหมาตรวจวเิคราะหตั์วอยา่ง 9,630.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) บจ. หอ้งปฏบิติัการกลาง (ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
20 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร (ปม๊น้่า) 59,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกติติซัพพลาย ร้านกติติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
21 ซ้ือวสัดุการเกษตร 14,441.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย์) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
22 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 38,696.77 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ บจ. เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ซ้ือวสัดุส่านักงาน (ยกเลิก) 14,392.52 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ศรีเบญจา บจ. ศรีเบญจา ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

                                              เดอืน พฤษภาคม

ศคบ.219/2562วนัที  24/04/62
ศคบ.220/2562 วนัที  27/05/62
ศคบ.221/2562 วนัที  27/05/62
ศคบ.222/2562 วนัที  28/05/62
ศคบ.223/2562 วนัที  28/05/62
ศคบ.224/2562 วนัที  28/05/62

ศคบ.213/2562 วนัที  13/05/62
ศคบ.214/2562 วนัที  13/05/62
ศคบ.215/2562 วนัที  13/05/62
ศคบ.216/2562 วนัที  21/05/62

ศคบ.217/2562 วนัที  22/05/62

ศคบ.218/2562 วนัที  23/05/62

ศคบ.207/2562 วนัที  10/05/62
ศคบ.208/2562 วนัที  10/05/62

ศคบ.209/2562 วนัที  13/05/62

ศคบ.210/2562 วนัที  13/05/62

ศคบ.211/2562 วนัที  13/05/62

ศคบ.212/2562 วนัที  13/05/62

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.202/2562 วนัที  07/05/62

ศคบ.203/2562 วนัที  07/05/62

ศคบ.204/2562 วนัที  07/05/62
ศคบ.205/2562 วนัที  07/05/62
ศคบ.206/2562 วนัที  07/05/62

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป



แบบ.สขร.1

23 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร(ถงัพลาสติก) 67,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคณาพลค้าถงั ร้านคณาพลค้าถงั ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
24 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 6,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
25 ซ้ือวสัดุการเกษตร 19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม นาย สุชชัยวชิช์  เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

26
จา้งซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบยีน กธ -4046
 จบ

8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย
โตโยต้า

บจ. โตโยต้าจนัทบรีุ (1972) ผู้จา่หน่าย
โตโยต้า

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

27 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 11,890.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
28 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 16,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ เจริญพาณิชย์ ร้าน จ เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
29 จา้งเหมาบริการซ่อมกล้องวงจรปดิ 35,310.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดีเค เทคโนโลยี ร้านดีเค เทคโนโลยี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
30 ซ้ือครุภณังานบา้นงานครัว 12,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรน รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
31 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 17,915.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ เจริญพาณิชย์ ร้าน จ เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
32 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 5,960.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ บจ. สมชายพานิชสตีล จนัทบรีุ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
33 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง 48,246.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
34 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 15,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. ศรีเบญจา บจ. ศรีเบญจา ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
35 ซ่อมเครื องปรับอากาศ 11,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เจริญดี เซอร์วสิ ร้าน เจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.237/2562 วนัที  31/05/62

                                              เดอืน พฤษภาคม

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลอืกและราคา
เหตผุลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

ศคบ.231/2562 วนัที  31/05/62
ศคบ.232/2562 วนัที  31/05/62
ศคบ.233/2562 วนัที  31/05/62
ศคบ.234/2562 วนัที  31/05/62
ศคบ.235/2562 วนัที  31/05/62
ศคบ.236/2562 วนัที  31/05/62

ศคบ.225/2562 วนัที  29/05/62
ศคบ.226/2562 วนัที  29/05/62
ศคบ.227/2562 วนัที  30/05/62

ศคบ.228/2562 วนัที  30/05/62

ศคบ.229/2562 วนัที  30/05/62
ศคบ.230/2562 วนัที  31/05/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 3 รายการ 19,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สมชายพานิช สตีล จันทบุรี บจ.สมชายพานิช สตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
2 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 11,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ร้านเจริญดี เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

3 จ้างเหมาตรวจวเิคราะห์ยากลุ่มNitro 5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย)

ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

furans and Malachite green
4 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 45,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

 จบ 80-7579

5 ซ้ือยางรถยนต์ MLXM 2 185/ 5,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

65 R14
6 ซ้ือวสัดุยานพาหนะและขนส่ง 20,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี บจ.นิวฒัน์การยาง จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9 รายการ 24,993.46 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เจริญเคหะ โอมมาร์ท บจ.เจริญเคหะ โอมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
8 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 27,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
9 ซ้ือน้่ามันดีเซล 17,022.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัสแก๊สและน้่ามัน หจก.ไพรัสแก๊สและน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร 39,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
11 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -

12 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -

13 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -
14 ครุภัณฑ์ปัม๊น้่า 15 ตัว 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

15 ครุภัณฑ์เครื องปรัอากาศ 36,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจ้าหลาวแอร์ ร้านเจ้าหลาวแอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

16 ครุภัณฑ์เครื องสูบน้่า 2 เครื อง 16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
17 ครุภัณฑ์ปัม๊น้่าแบบจุ่ม 20 เครื อง 63,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

18 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ 19,030.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ทูไบท์ส บจ.ทูไบท์ส ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

19 จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 5,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพี.เจ.เซอร์วสิ ร้านพี.เจ.เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
20 ซ้ือวสัดุครุภัณฑ์ 25,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
21 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3 รายการ 22,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.แอ๊กกี้ไทยแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ บจ.แอ๊กกี้ไทยแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

22 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 14,766.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอสเอ็มพี ไชแอนติฟิด บจ.เอสเอ็มพี ไชแอนติฟิด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.256/2562วนัที  10/06/62
ศคบ.257/2562วนัที  10/06/62
ศคบ.258/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.259/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.252/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.253/2562วนัที  10/06/62
ศคบ.254/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.255/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.246/2562วนัที  7/06/62
ศคบ.247/2562วนัที  7/06/62
ศคบ.248/2562วนัที  7/06/62

ศคบ.249/2562วนัที  7/06/62

ศคบ.250/2562วนัที  7/06/62

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.238/2562วนัที  4/06/62

ศคบ.242/2562วนัที  5/06/62

ศคบ.243/2562วนัที  6/06/62
ศคบ.244/2562วนัที  6/06/62
ศคบ.245/2562วนัที  7/06/62

ศคบ.239/2562วนัที  4/06/62

ศคบ.240/2562วนัที  4/06/62

ศคบ.241/2562วนัที  4/06/62

ศคบ.251/2562วนัที  10/06/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป



แบบ.สขร.1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

23 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 88,464.93 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ แล็บไดเร็ดท์ บจ.เอ แล็บไดเร็ดท์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
24 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -

25 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -

26 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์ 16 รายการ 47,347.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอ แล็บไดเร็ดท์ บจ.เอ แล็บไดเร็ดท์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
27 เหมาบริการสอบเทียบเครื องมือ 9,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

วทิยาศาสตร์
28 ซ้ือวสัดุวทิยาสตร์ 19,998.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เอสเอ็มพี ไชแอนติฟิด บจ.เอสเอ็มพี ไชแอนติฟิด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

29 จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์ปัจจัย 16,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

การผลิต

30 จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์ยากลุ่ม 7,490.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

Nitrofurans and Malachite green
31 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื น 30,890.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
32 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื น 40,169.85 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
33 ซ้ือน้่ามันดีเซลและเบนซิน 18,764.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
34 ซ้ือน้่ามันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื น 16,048.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี บจ.เค.ซี.เอส. จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
35 วสัดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 29,738.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้่ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

35 ซ้ือครุภัณฑ์การเกษตร(เครื องให้อาหาร 98,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทชุมแสงเทคโนโลยีการเกษตร บริษัทชุมแสงเทคโนโลยีการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

สัตวน์้่า)

37 ซ้ือวสัดุการเกษตร 13,290.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท คลังเกษตร อีควปิเม้นท์ จ่ากัด บริษัท คลังเกษตร อีควปิเม้นท์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

38 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั น จ่ากัด บจ โอเวอร์ออล คอร์เปอร์เรชั น จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

39 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง IVGO 8สูบ 23,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
40 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 14,898.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

41 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 5,620.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

42 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 9,248.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.268/2562วนัที  11/06/62
ศคบ.269/2562วนัที  12/06/62
ศคบ.270/2562วนัที  13/06/62
ศคบ.271/2562วนัที  13/06/62

ศคบ.265/2562วนัที  11/06/62

ศคบ.266/2562วนัที  11/06/62

ศคบ.267/2562วนัที  11/06/62

ศคบ.261/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.262/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.263/2562วนัที  10/06/62
ศคบ.264/2562วนัที  11/06/62

ศคบ.260/2562วนัที  10/06/62

ศคบ.272/2562 วนัที  13/06/62

ศคบ.275/2562 วนัที  13/06/62

ศคบ.276/2562 วนัที  13/06/62
ศคบ.277/2562 วนัที  14/06/62

ศคบ.278/2562 วนัที  14/06/62

ศคบ.279/2562 วนัที  14/06/62

ศคบ.273/2562 วนัที  13/06/62

ศคบ.274/2562 วนัที  13/06/62



แบบ.สขร.1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

43
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องเพิ มตรวจ
วเิคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans

14,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย)

บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย)

ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

44 ซ้ือหน้าดิน 26,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากุล นายจินดา ฉัยยากุล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
45 ซ้ือเมล็ดพันธุ์เมล่อน 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายปิยะพงษ์ โสดา นายปิยะพงษ์ โสดา ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
46 ซ้ือวสัดุการเกษตร 17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
47 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 19,984.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือดี ร้านหนังสือดี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

48 ซ้ือวสัดุการเกษตร 15,020.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

49 ซ้ือพลาสติก LDPE สีด่า 1 ม้วน 17,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ็ม.บี.อินเตอร์เทรดจ่ากัด บริษัท เอส.เอ็ม.บี.อินเตอร์เทรดจ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

50 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 49,175.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. คลังเกษตร อีควปิเม้นท์ บจ. คลังเกษตร อีควปิเม้นท์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

51 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง-2181 21,670.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ หจก.เจริญกิจเซลล์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
52 ซ้ือวสัดุการเกษตร 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม น.ส.พิมพ์พนิต จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

53 ซ้ือวสัดุการเกษตร 60,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

54 ซ้ือวสัดุการเกษตร 74,350.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
55 ซ้ือวสัดุการเกษตร (ยกเลิก) 11,475.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
56 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

57 ซ้ือวสัดุการเกษตร 48,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางศิริรัตน์ ประสมผล นางศิริรัตน์ ประสมผล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

58 ซ้ือวสัดุการเกษตร 115,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทรัพย์ประเสริฐการโยธา ร้านทรัพย์ประเสริฐการโยธา ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
59 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -

60 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 69,092.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สมศักด์ิเคหะภัณฑ์ หจก.สมศักด์ิเคหะภัณฑ์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

61 ซ้ือวสัดุก่อสร้างการเกษตร 8,650.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
62 ซ้ือวสัดุการเกษตร 70,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง นางสาวสาหร่าย ภาระเปล้ือง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
63 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 34,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ จิรเมธ โรงพิมพ์ จิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
64 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 36,739.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
65 ซ้ือวสัดไฟฟ้า วทิยุ 15,883.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
66 จัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.297/2562 วนัที  19/06/62

ศคบ.296/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.286/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.299/2562 วนัที  19/06/62
ศคบ.300/2562 วนัที  19/06/62
ศคบ.301/2562 วนัที  20/06/62
ศคบ.303/2562 วนัที  20/06/62
ศคบ.304/2562 วนัที  20/06/62
ศคบ.305/2562 วนัที  20/06/62

ศคบ.285/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.280/2562 วนัที  14/06/62

ศคบ.281/2562 วนัที  17/06/62
ศคบ.282/2562 วนัที  17/06/62
ศคบ.283/2562 วนัที  17/06/62
ศคบ.284/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.292/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.287/2562วนัที  17/06/62

ศคบ.288/2562 วนัที  17/06/62
ศคบ.289/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.290/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.291/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.293/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.294/2562 วนัที  17/06/62

ศคบ.295/2562 วนัที  17/06/62



แบบ.สขร.1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

67 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 8,175.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
68 ซ้ือวสัดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 30,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
69 ซ้ือวสัดุการเกษตร 28,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญชัย กิ งมณี นายบุญชัย กิ งมณี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
70 ซ้ือวสัดุการเกษตร 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบเทียนชัย  ไกรนิวรณ์ นายบเทียนชัย  ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
71 ปลาดุกบิก๊อุย ขนาด 3 นิ้ว - 4 นิ้ว 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น พันธุ์ปลา ร้าน น พันธุ์ปลา ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
72 ซ้ือวสัดุการเกษตร 14,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ร้านอวนสามแยก (ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
73 ซ้ือวสัดุการเกษตร 82,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
74 ถังพลาสติก 27,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายคณาพลค้าถัง นายคณาพลค้าถัง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
75 ซ้ือวสัดุการเกษตร 67,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวรีฟาร์ม ร้านวรีฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
76 ซ้ือวสัดุการเกษตร 49,350.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบูรพา อควาเรี ยม แอนด์ ซีฟูด้ ร้านบูรพา อควาเรี ยม แอนด์ ซีฟูด้ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
77 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข-273 11,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
78 ซ่อมมอเตอร์ 17,269.80 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ หจก.สุพรรณ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
79 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 16,850.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

บท 9849 จันทบุรี โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
80 ซ้ือวสัดุการเกษตร 9,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ.สมชาย พานิชสตีล บจ.สมชาย พานิชสตีล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
81 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 7,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท บจ. เจริญเคหะโฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
82 ซ้ือวสัดุการเกษตร 50,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
83 ป้ายไวนิล 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์ จิรเมธ โรงพิมพ์ จิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
84 ซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 80-8594 63,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์ เซอร์วสิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
85 เสาปูน 25,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลองขุดวสัดุ ร้านคลองขุดวสัดุ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
86 ซ่อมเครื องก่าเนิดไฟฟ้า IVECO 67,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
87 วสัดุการเกษตร 99,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านบูรพา อควาเรี ยม แอนด์ ซีฟูด้ ร้านบูรพา อควาเรี ยม แอนด์ ซีฟูด้ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
88 วสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 25,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ เอ็น แอนด์ เอ ไซแอนติฟิค จ่ากัด บจ เอ็น แอนด์ เอ ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
89 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 32,820.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บจ สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด บจ สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

90
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องเพิ มตรวจ
วเิคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans

38,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย)

บจ. ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ
ไทย)

ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

91 วสัดุน้่ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื น 38,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.329/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.330/2562 วนัที  25/06/62

ศคบ.331/2562 วนัที  25/06/62

ศคบ.332/2562 วนัที  25/06/62

ศคบ.324/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.325/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.326/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.327/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.328/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.320/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.321/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.322/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.323/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.315/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.316/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.317/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.318/2562 วนัที  24/06/62
ศคบ.319/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.308/2562 วนัที  21/06/62

ศคบ.313/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.306/2562 วนัที  20/06/62

ศคบ.309/2562 วนัที  21/06/62
ศคบ.310/2562 วนัที  21/06/62
ศคบ.312/2562 วนัที  24/06/62

ศคบ.314/2562 วนัที  24/06/62



แบบ.สขร.1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

92 ซ้ือเครื องโปรตีนสกริมเมอร์ 34,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
93 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  9 รายการ 5,450.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
94 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายชัยยศ บุญญาธกิาร นายชัยยศ บุญญาธกิาร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
95 ซ้ือวสัดุการเกษตร 80,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บ๊ากฟาร์ม บ๊ากฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

96 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  24 รายการ 12,781.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

97 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  7  รายการ 34,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคลองขุดวสัดุ ร้านคลองขุดวสัดุ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
98 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 5,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
99 ซ้ือวสัดุการเกษตร 15,650.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง สวนเห็ดจันทบุรี สวนเห็ดจันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

100 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -
101 ออกเลขใบสั งซ้ือสร้างผู้ขายส่งคลังฯ - - - - -
102 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  2 รายการ 5,457.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
103 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2 รายการ 5,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายเทียนชัย  ไกรนิวรณ์ นายเทียนชัย  ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

104 จ้างเหมาซ่อมเครื องลิควดิโครมาโทกราฟ 13,873.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ่ากัด

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยี ประเทศ
ไทย จ่ากัด

ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

105 ซ้ือวสัดุการเกษตร(อาหารปลากระพงขาว) 28,080.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อป
เม้นท์ จ่ากัด

บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อป
เม้นท์ จ่ากัด

ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

106 ซ้ือลูกกุ้งระยะโพสลาวา-15 65,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน์ อารมย์รัตน์ นายชัยรัตน์ อารมย์รัตน์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

107 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 10,015.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจีเนียริ ง จ่ากัด บริษัท มิตร-ซายน์ เอ็นจีเนียริ ง จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

108 ซ้ือวสัดุการเกษตร  4  รายการ 31,350.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวรรณา ร้านวรรณา ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
109 ซ้ือวสัดุการเกษตร  6  รายการ 42,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านวรีพรฟาร์ม ร้านวรีพรฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

110
จ้างเหมาซ่อมเครื องวดั DO Model YSI 
55-12 FT

48,043.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท  หริกุล ซายเอ็นซ์ จ่ากัด บริษัท  หริกุล ซายเอ็นซ์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

111 ซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว  5  รายการ 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรพรรณบรรจุภัณฑ์ ร้านพรพรรณบรรจุภัณฑ์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.333/2562 วนัที  25/06/62
ศคบ.334/2562 วนัที  25/06/62
ศคบ.335/2562 วนัที  25/06/62
ศคบ.336/2562 วนัที  25/06/62

ศคบ.337/2562 วนัที  25/06/62

ศคบ.338/2562 วนัที  25/06/62
ศคบ.339/2562 วนัที  26/06/62
ศคบ.340/2562 วนัที  26/06/62
ศคบ.341/2562 วนัที  26/06/62
ศคบ.342/2562 วนัที  26/06/62

ศคบ.352/2562 วนัที  28/06/62

ศคบ.343/2562 วนัที  27/06/62
ศคบ.344/2562 วนัที  27/06/62

ศคบ.345/2562 วนัที  27/06/62

ศคบ.346/2562 วนัที  27/06/62

ศคบ.347/2562 วนัที  27/06/62

ศคบ.348/2562 วนัที  27/06/62

ศคบ.349/2562 วนัที  28/06/62
ศคบ.350/2562 วนัที  28/06/62

ศคบ.351/2562 วนัที  28/06/62



แบบ.สขร.1

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 มิถุนายน  2562

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลทีคั่ดเลือก

โดยสรุป

112 จ้างล้างเลนส์กล้อง 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงกมลคัลเลอร์แล็บ 2 ร้านแสงกมลคัลเลอร์แล็บ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
113 ซ้ือชุดเครื องเสียง  7  รายการ 30,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสยามอีเล็คโทรนิคส์ ร้านสยามอีเล็คโทรนิคส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

ศคบ.353/2562 วนัที  28/06/62
ศคบ.354/2562 วนัที  28/06/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร  6  รายการ 16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ภวูดลการเกษตร หจก.ภวูดลการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
2 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  4  รายการ 11,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้ายไชยชนะ ร้ายไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
3 ซ้ือรอเพลียสกุ้งกุลาด่า 80,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บ๊ากฟาร์ม บ๊ากฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
4 ซ้ือไก่ไข่สาวอายุ 15 สัปดาห์ขึ้นไป พันธุ์ hisex 34,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวจ่าปา  สวัสดิภมูิ นางสาวจ่าปา  สวัสดิภมูิ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
5 ซ้ือหัวเชื้อไตรโคเดอร์มา 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เกษตรไบโอ หจก.เกษตรไบโอ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 48,150.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร  9  รายการ 84,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านประทีปการเกษตร ร้านประทีปการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

8 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  20  รายการ 9,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  8  รายการ 12,575.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 10,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
11 ซ้ือน้่ามันดีเซล 13,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
12 จ้างเหมาซ่อมรถแทรกเตอร์ ขนาด 25 แรงม้า 13,492.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
13 ซ้ือวสัดุการเษตร  3  รายการ 7,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
14 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  2  รายการ 9,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

15 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  6  รายการ 14,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ร้านศศิวัฒน์การเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

16 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  5  รายการ 22,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
17 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย(์ไส้กรอง) 46,951.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ี อิเลคทรอนิกส์ ร้าน เอส.พ.ี อิเลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

18 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 50,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านขวัญใจการเกษตร ร้านขวัญใจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 55,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดีดีการเกษตร ร้านดีดีการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
20 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  8  รายการ 32,806.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซเอ็นติฟคิ จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซเอ็นติฟคิ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

21 ซ่อมรถยนต์ เลขทะเบียน บท-2919 5,020.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

22 จ้างเหมาซ่อมเครื องลิควดิโครมาโตกราฟ 81,106.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พ.ี อิเลคทรอนิกส์ ร้าน เอส.พ.ี อิเลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
23 ซ้ือไรน้่าตัวโตเต็มวยั enrich 38,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
24 ซ้ืออุปกรณ์ก่อสร้าง  2  รายการ 94,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

25 ซ้ือวสัดุการเกษตร  4  รายการ 25,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อปเม้นท์ จ่ากัดบริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อปเม้นท์ จ่ากัดใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

26 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2 รายการ 8,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อปเม้นท์ จ่ากัดบริษัท แอ็กกี้ไทย แอนด์ ดีเวล้อปเม้นท์ จ่ากัดใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.380/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.375/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.376/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.377/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.378/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.379/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.370/2562 วันที  02/07/62

ศคบ.371/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.372/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.373/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.374/2562 วันที  03/07/62

ศคบ.365/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.366/2562 วันที  02/07/62

ศคบ.367/2562 วันที  02/07/62

ศคบ.368/2562 วันที  02/07/62

ศคบ.369/2562 วันที  02/07/62

ศคบ.360/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.361/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.362/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.363/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.364/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.355/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.356/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.357/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.358/2562 วันที  01/07/62

ศคบ.359/2562 วันที  01/07/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1 กรกฎาคม  2562

ล าดั
บที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1 กรกฎาคม  2562

ล าดั
บที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

27 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 16  รายการ 6,066.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

28 ซ้ือวสัดุการเกษตร(อาหารสัตวส่์าเร็จรูป)  9  รายการ89,595.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด

29 ซ้ือวสัดุการเกษตร  6  รายการ 15,875.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
30 ซ้ือวสัดุการเกษตร  4  รายการ 23,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
31 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 26,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน น. พนัธุ์ปลา ร้าน น. พนัธุ์ปลา ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
32 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  3  รายการ 34,785.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
33 จ้างเหมาตรวจวเิคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green12,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
34 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
35 จ้างซ่อมเครื องโปรเจคเตอร์ยี ห้อ Samsung 28,355.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาร์โก้ คอมพวิเตอร์ ร้านอาร์โก้ คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
36 ซ้ือวสัดุการเกษตร (ขี้ไก่แกรบ) 90,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสาหร่าย  ภาระเปล้ือง นางสาวสาหร่าย  ภาระเปล้ือง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
37 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสต์และการแพทย์  2  รายการ 18,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
38 จ้างเหมารถตู้ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายไวชรินทร์ หมอนจันทร์ นายไวชรินทร์ หมอนจันทร์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด
39 ซ้ือน้่ามันดีเซล 10,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.393/2562  วันที   09/07/62

40 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2 รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสมทบ บัวพรม นายสมทบ บัวพรม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.394/2562  วันที   09/07/62  

41 ซ้ือยางรถไถ 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ่ากัด บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.395/2562  วันที   10/07/62

42 ซ้ืออาหารปลากระพงขาว 27,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.396/2562  วันที   11/07/62

43 ซ้ือปลาเหยื อ 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจ่ารัส ไกรนิวรณ์ นายจ่ารัส ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.397/2562  วันที   11/07/62

44 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 6,890.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.398/2562  วันที   12/07/62

45 ซ้ือสายดรอปวาย 13,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.399/2562  วันที   12/07/62

46 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 17,680.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.400/2562  วันที   12/07/62

47 ซ้ือวสัดุการเกษตร  8  รายการ 6,854.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.401/2562  วันที   12/07/62

48 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2 รายการ 25,635.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ร้านศุภณัฐอาหารสัตว์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.402/2562  วันที   12/07/62

49 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องส่ารองไฟ ขนาด 5 KVA46,973.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เพาเวอร์เมติค จ่ากัด บริษัท เพาเวอร์เมติค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.403/2562  วันที   12/07/62

50 ซ้ือวสัดุการเกษตร   11  รายการ 25,435.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขยพรสุดาพนัธ์ไม(้ตังเส็ง) ร้านเขยพรสุดาพนัธ์ไม(้ตังเส็ง) ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.404/2562  วันที   12/07/62

52 ซ้ือน้่ามันดีเซล 10,580.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.406/2562  วันที   15/07/62

53 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  10 รายการ 23,206.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ่ากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.407/2562  วันที   15/07/62

ศคบ.381/2562 วันที 04/07/62

ศคบ.391/2562 วันที  08/07/62

ศคบ.392/2562 วันที  08/07/62

ศคบ.382/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.383/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.384/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.385/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.386/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.387/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.388/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.389/2562 วันที  04/07/62

ศคบ.390/2562 วันที  04/07/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1 กรกฎาคม  2562

ล าดั
บที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

54 ซ้ือวสัดุการเกษตร(ดินถม) 25,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากูล นายจินดา ฉัยยากูล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.408/2562  วันที   18/07/62

55 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  13  รายการ 14,198.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.409/2562  วันที   18/07/62

56 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์  2  รายการ 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายเชิดชัย  ดิษฐะ นายเชิดชัย  ดิษฐะ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.410/2562  วันที   18/07/62

57 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  50  รายการ 68,886.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.411/2562  วันที   18/07/62

58 ซ้ือไรน้่าตัวโตเต็มวยั enrich 19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม นายสุชัยวิชช์ เดชาภทัร์วโรดม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.412/2562  วันที   19/07/62

59 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.413/2562  วันที   19/07/62

60 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  3  รายการ 49,680.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.414/2562  วันที   22/07/62

61 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ 9,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.415/2562  วันที   22/07/62

62 ซ้ือวสัดุการเกษตร(หน้าดิน) 26,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากูล นายจินดา ฉัยยากูล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.416/2562  วันที   22/07/62

63 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  16  รายการ 32,354.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.417/2562  วันที   22/07/62

64 จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ 13,375.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอาร์โก้ คอมพวิเตอร์ ร้านอาร์โก้ คอมพวิเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.418/2562  วันที   22/07/62

65 ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(ผ้าม่าน) 30,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายวศิน แต้ตระกูล นายวศิน แต้ตระกูล ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.419/2562  วันที   22/07/62

66 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์(โทนเนอร์) โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.420/2562  วันที   23/07/62

67 ซ้ือวสัดุการเกษตร  46  รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.421/2562  วันที   23/07/62

68 ซ้ือวสัดุการเกษตร  15  รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.422/2562  วันที   23/07/62

69 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 14,728.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.423/2562  วันที   23/07/62

70 ซ้ือยางรถไถ 13,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ่ากัด บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.424/2562  วันที   24/07/62

71 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ลบ 80-8579 จบ. 29,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.425/2562  วันที   24/07/62

72 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 3 รายการ 13,696.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ แล็บไดเร็คท์ จ่ากัด บริษัท เอ แล็บไดเร็คท์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.426/2562  วันที   24/07/62

73 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 60,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.427/2562  วันที   24/07/62

74 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  8  รายการ 26,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.428/2562  วันที   25/07/62

75 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  10 รายการ โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.429/2562  วันที   25/07/62

76 จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์ยากลุ่ม Nitrofurans และ Malachite green7,490.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.430/2562  วันที   25/07/62

77 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 79,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี  ปรางศรี นายประณี  ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.431/2562  วันที   26/07/62

78 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว  5  รายการ 6,260.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.432/2562  วันที   26/07/62

79 ซ้ือน้่ามันดีเซล 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.433/2562  วันที   26/07/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1 กรกฎาคม  2562

ล าดั
บที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุปเลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

80 จ้างเหมาปลูกกล้าหญ้าแฝก 91,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายบุญทิ้ง อิ มเอี ยม นายบุญทิ้ง อิ มเอี ยม ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.434/2562  วันที   26/07/62

81 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  10 รายการ 41,783.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท แอดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.435/2562  วันที   30/07/62

82 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  11  รายการ 7,244.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.436/2562  วันที   30/07/62

83 จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์ตัวอย่างสาหร่าย 16,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดบริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง(ประเทศไทย) จ่ากัดใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.437/2562  วันที   30/07/62

84 ซ้ือวสัดุการเกษตร  17  รายการ 11,184.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.438/2562  วันที   30/07/62

85 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์  10 รายการ 53,221.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.439/2562  วันที   30/07/62

86 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ  3  รายการ 7,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.440/2562  วันที   30/07/62

87 ซ้ือวสัดุส่านักงาน  23  รายการ 26,915.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ร้านออฟฟศิ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต า่สุด ศคบ.441/2562  วันที   31/07/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  29  รายการ 68,096.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  10  รายการ 71,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
3 ซ้ือพลาสติก LDPE สีด า 34,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  33  รายการ 31,327.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  17  รายการ 134,035.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
6 ซ้ือวสัดุการเกษตร  14  รายการ 158,225.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

7 ซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ทบ.ตค-28 122.08.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ที ทีเค จ ากัด บริษัท เอ็ม ที ทีเค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

8 จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ.กธ-4046 จบ. 6,114.52 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972)        

 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972)        

 ผู้จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6  รายการ 9,390.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
10 ซ้ือวสัดุการเกษตร(อาหารกุ้งส าเร็จรูป) 266,769.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอ๊กกี้ไทยแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัดบริษัท แอ๊กกี้ไทยแอนด์ดิเวลลอปเม้นท์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
11 ซ้ือน้ ามันเบนซิน 14,248.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
12 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  8  รายการ 41,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จี เซ่งฮวด ร้าน จี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
13 ซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปปลากะพงขาว 17,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี  ปรางศรี นายประณี  ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
14 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศขนาด 12000 BTU 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส จ าหน่ายและติดต้ัง ร้านเจริญดีเซอร์วิส จ าหน่ายและติดต้ัง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

15
จ้างเหมาตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม Nitrofurans
 และ Malachitegreen

16,585.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

16 จ้างตรวจยากลุ่ม Nitrofurans 1,070.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

17 ซ้ือน้ ามันดีเซล 13,465.04 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

18
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง Autoclave รุ่น 
HVE-50

77,575.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

19 ซ้ือวสัดุการเกษตร  11  รายการ 25,435.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเขยพรสุดาพันธ์ไม้(ตังเส็ง) ร้านเขยพรสุดาพันธ์ไม(้ตังเส็ง) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
20 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  2  รายการ 6,313.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

21 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 8,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

22 ซ้ือกระดาษท าความสะอาดแก้ว 7,233.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1 สิงหาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.442/2562 วันที  01/08/62

ศคบ.443/2562 วันที  01/08/62

ศคบ.444/2562 วันที  01/08/62

ศคบ.445/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.446/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.447/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.448/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.449/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.450/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.451/2562 วันที  02/08/62

ศคบ.452/2562 วันที  05/08/62

ศคบ.453/2562 วันที  05/08/62

ศคบ.454/2562 วันที  05/08/62

ศคบ.455/2562 วันที  05/08/62

ศคบ.456/2562 วันที  06/08/62

ศคบ.457/2562 วันที  06/08/62

ศคบ.459/2562 วันที  07/08/62

ศคบ.460/2562 วันที  07/08/62

ศคบ.461/2562 วันที  07/08/62

ศคบ.462/2562 วันที  07/08/62

ศคบ.463/2562 วันที  07/08/62

ศคบ.465/2562 วันที  08/08/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1 สิงหาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 10,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
24 ซ้ือไม้หลักส าหรับยึดต้นกล้า 10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววันทนา  สุวรรณ์มณีย์ นางสาววันทนา  สุวรรณ์มณีย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

25 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 7,860.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

26 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น(ดีเซล) 10,620.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

27 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  4  รายการ 32,450.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
28 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  9  รายการ 23,492.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์  จ ากัด บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์  จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

29 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11  รายการ 13,180.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน  7  รายการ 9,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
31 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  17  รายการ 16,555.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  28  รายการ 61,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
33 จ้างปกัเหมาเสาไฟฟา้ พร้อมเสาไฟฟา้ 15,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายพิชัย  พงษ์คราม นายพิชัย  พงษ์คราม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
34 ซ้ือวสัดุส านักงาน  21  รายการ 6,710.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
35 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6  รายการ 20,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
36 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ 11,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
37 ซ้ือสายส่งน้ า PVC ขนาด 2 นิ้ว 5,992.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอนติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
38 ซ้ืออาหารกุ้งขาวส าเร็จรูป 27,375.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี  ปรางศรี นายประณี  ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
39 ซ้ือหนิโยน 64,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เหล็กทวีทอง หจก.เหล็กทวีทอง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
40 จ้างเหมาบริการซ่อมเปลี ยนหน้าโต๊ะ 75,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจันทบุรี สแตนเลส ร้านจันทบุรี สแตนเลส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
41 ซ้ือวสัดุส านักงาน  3  รายการ 6,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
42 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 74,044.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

43 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม นางสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

44 จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทบ.กค-2261 จบ. 10,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอู่ช่างหนุ่ม ร้านอู่ช่างหนุ่ม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

45
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ
ภายในหอ้งประชุมนวลจันทร์

46,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส จ าหน่ายและติดต้ัง ร้านเจริญดีเซอร์วิส จ าหน่ายและติดต้ัง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.495/2562 วันที  19/08/62

ศคบ.485/2562 วันที  16/08/62

ศคบ.486/2562 วันที  16/08/62

ศคบ.487/2562 วันที  16/08/62

ศคบ.493/2562 วันที  19/08/62

ศคบ.494/2562 วันที  19/08/62

ศคบ.466/2562 วันที  08/08/62

ศคบ.467/2562 วันที  08/08/62

ศคบ.469/2562 วันที  09/08/62

ศคบ.468/2562 วันที  09/08/62

ศคบ.470/2562 วันที  09/08/62

ศคบ.471/2562 วันที  09/08/62

ศคบ.482/2562 วันที  15/08/62

ศคบ.483/2562 วันที  15/08/62

ศคบ.472/2562 วันที  09/08/62

ศคบ.473/2562 วันที  13/08/62

ศคบ.474/2562 วันที  13/08/62

ศคบ.475/2562 วันที  13/08/62

ศคบ.476/2562 วันที  13/08/62

ศคบ.477/2562 วันที  14/08/62

ศคบ.479/2562 วันที  14/08/62

ศคบ.480/2562 วันที  15/08/62

ศคบ.481/2562 วันที  15/08/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1 สิงหาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

46 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่(เอกสารเผยแพร่) 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
47 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์  15  รายการ 98,550.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

48
ซ้ือปั้มน้ าชนาด 360 วตัต์และปั้มลมขนาด 
380 วตัต์ จ านวน 2  รายการ

132,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

49 ซ้ือยางรถยนต์ DUNLOP ขนาด30*95 R15 16,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อู่ช่างอ้อม อู่ช่างอ้อม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

50 จ้างเหมาบริการซ่อมรถไถ ตค.-28 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อู่เหล็กอนันต์ อู่เหล็กอนันต์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

51
ซ้ือครุภณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่(ปา้ยสื อ
ความหมายวสัดุเซลลูก้า)

24,075.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์  จ ากัด บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์  จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

52 จ้างเหมาบริการซ่อมสายโทรศัพทภ์ายใน 85,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไทยเทค ร้านไทยเทค ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
53 ซ้ือครุภณัฑ์ไฟฟา้และวทิยุ  6  รายการ 18,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสยามอีเล็คโทรนิคส์ ร้านสยามอีเล็คโทรนิคส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
54 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 10,560.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

55 ซ้ือกระดาษทชิชูม้วนใหญ่ 10,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

56 ซ้ือกล่องพลาสติกเล้ียงสัตวน์้ า 27,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ็กกี้ไทยแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด
บริษัท แอ็กกี้ไทยแอนด์ดีเวลลอปเม้นท์

 จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

57 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  3  รายการ 37,254.92 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

58 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 5,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
59 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  7  รายการ 9,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

60 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  9  รายการ 12,340.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

61 ซ้ือวสัดุส านักงาน  4  รายการ 5,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
62 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 12,755.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
63 จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ 24,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายวสันต์  สุขส าราญ นายวสันต์  สุขส าราญ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

64 จ้างเหมาซ่อมเครื องโปรเจคเตอร์ 29,425.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

65 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ 5,580.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
66 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  6  รายการ 96,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.515/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.516/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.510/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.511/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.512/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.513/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.514/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.505/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.506/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.507/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.508/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.509/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.500/2562 วันที  20/08/62

ศคบ.501/2562 วันที  20/08/62

ศคบ.502/2562 วันที  20/08/62

ศคบ.503/2562 วันที  21/08/62

ศคบ.504/2562 วันที  22/08/62

ศคบ.496/2562 วันที  19/08/62

ศคบ.497/2562 วันที  20/08/62

ศคบ.498/2562 วันที  20/08/62

ศคบ.499/2562 วันที  20/08/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1 สิงหาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

67 จ้างเหมาบริการซ่อมกล้อง Canon 70D 8,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านแสงกมล คัลเลอร์แล็บ ร้านแสงกมล คัลเลอร์แล็บ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

68
ซ้ือโซเดียมไฮดรอกไซด์เกรดอุตสาหกรรม 
ขนาด 25 กิโลกรัม/กระสอบ

26,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

69 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  16  รายการ 48,725.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
70 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 19  รายการ 15,501.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
71 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า 80,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บ๊ากฟาร์ม บ๊ากฟาร์ม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
72 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเครื องอัดกาศและถังด าน้ า 38,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายทศพร  แดงเดช นายทศพร  แดงเดช ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
73 ซ้ือวสัดุการเกษตร 3  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นาวสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม นาวสาวพิมพ์พนิต  จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
74 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  12  รายการ 46,255.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
75 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  10  รายการ 19,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
76 ซ้ือไม้กะบาก 1*8*5 ม. 7,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
77 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  38  รายการ 25,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
78 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  30  รายการ 22,536.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
79 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4 รายการ 13,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
80 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4 รายการ 12,070.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
81 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  9  รายการ 87,585.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
82 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  12  รายการ 7,145.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
83 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3  รายการ 10,160.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจ.เจริญพาณิชย์ ร้านจ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
84 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3  รายการ 10,160.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
85 ซ้ือวสัดุส านักงาน  7  รายการ 10,425.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
86 ซ้ือแผ่น LDPE 0.30mm*6m*100m 34,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.536/2562 วันที  29/08/62

ศคบ.537/2562 วันที  29/08/62

ศคบ.530/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.531/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.532/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.534/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.535/2562 วันที  29/08/62

ศคบ.525/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.526/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.527/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.528/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.529/2562 วันที  28/08/62

ศคบ.520/2562 วันที  26/08/62

ศคบ.521/2562 วันที  26/08/62

ศคบ.522/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.523/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.524/2562 วันที  27/08/62

ศคบ.517/2562 วันที  23/08/62

ศคบ.518/2562 วันที  26/08/62

ศคบ.519/2562 วันที  26/08/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือพลาสติก LDPE สีด า 34,240.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท เอสเอ็มบีอินเตอร์เทรด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
2 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6  รายการ 10,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 38,996.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
4 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทบ กย-2161 43,320.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 32,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
6 จ้างเหมาซ่อมประตู 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวสาธิตา  กฤตยารัตน์ นางสาวสาธิตา  กฤตยารัตน์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

7 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 4  รายการ 34,311.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

8 ซ้ือยาง BF ROUTE 700R16 29,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ ากัด บริษัท นิวัฒน์การยางจันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
9 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6  รายการ 15,542.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

10 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  9  รายการ 44,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ร้านออฟฟิศ  มาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
11 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 8  รายการ 6,813.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

12
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ ในอาคาร 
กปร ขนาด 40000 BTU

35,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

13 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3  รายการ 5,530.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
14 ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่  7  รายการ 12,225.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง โรงพิมพ์จิรเมธ โรงพิมพ์จิรเมธ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

15 ซ้ือวสัดุส านักงาน  28  รายการ 35,985.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

16 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 2 รายการ 10,350.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 3 รายการ 72,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

18 ซ้ือเอกสารเผยแพร่ศูนย์ฯ 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

19 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4 รายการ 21,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  2  รายการ 8,640.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

21 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 24  รายการ 21,542.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

22 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 2  รายการ 9,690.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.568/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.569/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.563/2562 วันที  09/09/62

ศคบ.564/2562 วันที  09/09/62

ศคบ.565/2562 วันที  09/09/62

ศคบ.566/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.567/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.558/2562 วันที  05/09/62

ศคบ.559/2562 วันที  06/09/62

ศคบ.560/2562 วันที  06/09/62

ศคบ.561/2562 วันที  06/09/62

ศคบ.562/2562 วันที  09/09/62

ศคบ.553/2562 วันที  04/09/62

ศคบ.554/2562 วันที  04/09/62

ศคบ.555/2562 วันที  05/09/62

ศคบ.556/2562 วันที  05/09/62

ศคบ.557/2562 วันที  05/09/62

ศคบ.548/2562 วันที  02/09/62

ศคบ.549/2562 วันที  02/09/62

ศคบ.550/2562 วันที  03/09/62

ศคบ.551/2562 วันที  03/09/62

ศคบ.552/2562 วันที  03/09/62

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  2 กันยายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  2 กันยายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ 24,280.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด บริษัท ศรีเบญจา อินเตอร์เทรด จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 11  รายการ 22,829.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

25 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทบ กค-6762 จบ. 11,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

26 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทบ 80-8593 80,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายนิยม  โชคชัย นายนิยม  โชคชัย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

27 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  9  รายการ 96,390.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
28 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 13,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

29 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 12  รายการ 49,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

30 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 5,332.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

31
จ้างซ่อมเครื องสูบน้ าสแตนเลส ขนาด 20 
แรงม้า ยี หอ้ TAK

11,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  5 รายการ 50,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
33 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 14,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
34 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  11 รายการ 73,142.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
35 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ 21,080.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
36 ซ้ือวสัดุส านักงาน 25  รายการ 14,905.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนด์  รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
37 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 14  รายการ 56,089.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
38 จ้างซ่อมรถไถ ทะเบยีน ตค-39 40,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
39 ซ้ือแบตเตอรี  FB NS 110R 5,136.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
40 ซ้ือวสัดุคอมพวิเตอร์ 3 รายการ 8,380.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านหนังสือดี ร้านหนังสือดี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
41 จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศในหอพกั 9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
42 จ้างซ่อมรถตู้สีเทา ทะเบยีน นข 1621 จบ 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาววัชรี ศรศรี นางสาววัชรี ศรศรี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

43 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  5  รายการ 19,641.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

44
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศในหอพกัหอ้ง
 ขนาด 18000 BTU

17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.574/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.575/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.585/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.586/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.576/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.577/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.578/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.579/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.580/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.581/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.582/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.583/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.584/2562 วันที  13/09/62

ศคบ.570/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.571/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.573/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.572/2562 วันที  10/09/62

ศคบ.587/2562 วันที  16/09/62

ศคบ.589/2562 วันที  17/09/62

ศคบ.590/2562 วันที  17/09/62

ศคบ.591/2562 วันที  17/09/62

ศคบ.592/2562 วันที  18/09/62



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  2 กันยายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

45
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศภายในหอ้ง
สูตร

29,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

46 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2 รายการ 34,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
47 ซ้ือปั้มน้ าแบบจุ่ม ปั้มลม 131,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

48 ซ้ือลูกหมากเกียร์(รถหน้าตักหลังขุด) 5,457.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

49 จ้างเหมาซ่อมแซมมุมจัดแสดงตัวอย่างพนัธุสั์ตวน์้ า99,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์ จ ากัด บริษัท เส้นสี ไอเดียเซ็นเตอร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

50 จ้างซ่อมแซมเครื องก าเนิดไฟฟา้ 65,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

51
จ้างเหมาจัดพมิพห์นังสือ แผ่นผับรายงาน
ประจ าปี 302,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

52 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทบ. กค 6762 จบ. 17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายนิยม  โชคชัย นายนิยม  โชคชัย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
53 ซ้ือสารกรองแอนทราไซต์ 154,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
54 จ้างเหมาซ่อมแซมวาล์วปกีผีเส้ือ 132,359.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์เอ็นจีเนียริ ง จ ากัดบริษัท พรีเมี ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์เอ็นจีเนียริ ง จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

55
จ้างเหมาท าทอ่ไอเสีย-เปลี ยนสายพานเครื อง
ก าเนิดไฟฟา้ ขนาด 500 kva

22,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง นายครรซง ศรีโพธิ์ทอง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

56 จ้างซ่อมรถยนต์ ทบ. กง-6714 จบ. 45,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านช่างอ้อมเซอร์วิส ร้านช่างอ้อมเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

57 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  2  รายการ 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

58 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 22,160.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
59 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  20  รายการ 22,249.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
61 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  3  รายการ 16,977.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
62 ซ้ือผ้าแสลม 80 % 5,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
63 ซ้ือแบตเตอรี  FB N200 13,268.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

64 ซ้ือเครื องสูบน้ า 2 รายการ 495,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมี ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัดบริษัท พรีเมี ยม อิควิปเม้นท์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ ง จ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

65 จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทบ.80-8594 จบ 45,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายนิยม  โชคชัย นายนิยม  โชคชัย ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.593/2562 วันที  18/09/62

ศคบ.594/2562 วันที  18/09/62

ศคบ.595/2562 วันที  18/09/62

ศคบ.596/2562 วันที  19/09/62

ศคบ.597/2562 วันที  19/09/62

ศคบ.598/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.599/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.600/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.601/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.602/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.603/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.604/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.605/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.606/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.607/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.614/2562 วันที  23/09/62

ศคบ.610/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.611/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.612/2562 วันที  20/09/62

ศคบ.613/2562 วันที  23/09/62
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