
แบบ.สขร.1

1 ซ้ือพลาสติกเล้ียงสัตวน์้้า 150,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ๊กกี้ไทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์

 จ้ากัด
บริษัท แอ๊กกี้ไทย แอนด์ ดิเวลอปเม้นท์

 จ้ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด

2 เช่าเครื องถ่ายเอกสาร 30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั น จ้ากัด บริษัท อิ๊งค์ คอร์ปอเรชั น จ้ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 19,098.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ้ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ้ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
4 ซ้ือวสัดุการเกษตร  9  รายการ 16,170.96 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด
5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2  รายการ 6,248.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต ้าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  2 ตุลาคม  2562

ล าดบั
ที่

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา เหตผุลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.1/2563 วันที  02/10/62

ศคบ.1.1/2563 วันที  07/10/62

ศคบ.2/2563 วันที  21/10/62

ศคบ.3/2563 วันที  24/10/62

ศคบ.5/2563 วันที  28/10/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  2  รายการ 19,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมตู้สาขาโทรศัพท์
และตู้พกัสายโทรศัพท์

34,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไทยเทค ร้านไทยเทค ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 43,886.47 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  24  รายการ 27,564.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 จ้างเหมาซ่อมรถ 6 ล้อ ทบ 80-8579 จบ. 8,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 จ้างเหมาซ่อมรถ 6 ล้อ ทบ 40-0190 จบ. 6,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofurans และ Malachite green

11,770.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  3  รายการ 5,168.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9
ซ้ือหมึกพมิพ ์Hp leserjet P1006 black 
cartridge

17,655.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  7  รายการ 9,786.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 ซ้ือครุภณัฑ์การเกษตร  3  รายการ 127,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านคณาพลค้าถัง ร้านคณาพลค้าถัง ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ทะเบยีน กธ-
4046 จบ.

5,166.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จันทบุรี (1972) บริษัท โตโยต้า จันทบุรี (1972) ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  4  รายการ 10,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้ง
วเิคราะหส์ารตกค้าง

7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 33,640.89 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
16 ซ้ือวสัดุการเกษตร  5  รายการ 18,299.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 ซ้ือคลอรีน 70 % 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือน้่ามันดีเซล 10,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
19 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  5  รายการ 32,340.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
20 ซ้ืออาหารปลากระพงขาวส่าเร็จรูป 57,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.23/2563 วันที  20/11/62

ศคบ.24/2563 วันที  20/11/62

ศคบ.25/2563 วันที  22/11/62

ศคบ.26/2563 วันที  22/11/62

ศคบ.18/2563 วันที  14/11/62

ศคบ.19/2563 วันที  15/11/62

ศคบ.20/2563 วันที  15/11/62

ศคบ.21/2563 วันที  18/11/62

ศคบ.22/2563 วันที  18/11/62

ศคบ.12/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.14/2563 วันที  11/11/62

ศคบ.15/2563 วันที  11/11/62

ศคบ.16/2563 วันที  13/11/62

ศคบ.17/2563 วันที  13/11/62

ศคบ.6/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.7/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.9/2563 วันที  05/11/62

ศคบ.10/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.11/2563 วันที  07/11/62

ศคบ.8/2563 วันที  05/11/62

                                              วันที่  5 พฤศจิกายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1                                              วันที่  5 พฤศจิกายน  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

21 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์  14  รายการ 193,160.68 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

23
จ้างซ่อมตู้ปล่อยอะคริลิคใส เลขครุภณัฑ์ 
61214140101230001

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอร์ซาร์มี  อะคริลิค จ่ากัด บริษัท ฟอร์ซาร์มี  อะคริลิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

24 จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้งแบคทเีรีย 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลล์ แอนด์เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

ศคบ.29/2563 วันที  27/11/62

ศคบ.30/2563 วันที  29/11/62

ศคบ.27/2563 วันที  25/11/62



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือแฟม้สันหนา  3 นิ้ว 11,520.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofurans และ Malachite green

34,133.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  5  รายการ 15,495.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือสายดรอปวาย 17,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือแบตเตอรี  200A(ยัวซ่าN200HR) 14,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์ อวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
6 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 32,560.58 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7
จ้างซ่อมอะแดปเตอร์ซัพพลายของกล้อง
วงจรปดิ(หมายเลขครุภณัฑ์ 
06-022-00034-00)

5,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ปลาบู่ทอง ไทยโปร หจก.ปลาบู่ทอง ไทยโปร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 
80-8593 จบ.

21,024.95 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จ่ากัด บริษัท ประชากิจ มอเตอร์เซลล์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 4 รายการ 7,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านไชยชนะ ร้านไชยชนะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
10 ซ้ือวสัดุส่านักงาน 2 รายการ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11 จ้างซักผ้าม่าน 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสินทวี ผ้าม่านวัดจันทร์ ร้านสินทวี ผ้าม่านวัดจันทร์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น 2 รายการ 38,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ 13 รายการ 39,310.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว 2 รายการ 27,360.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 จ้างซ่อมกล้องวงจรปดิ(ปุ๋ยหมัก) 8,346.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง HPLC รุ่น 
LC1260 รหสัครุภณัฑ์ 040020089101

19,133.31 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)จ่ากัด
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 33,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

                                              วันที่  2  ธันวาคม  2562

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.31/2563 วันที  02/12/62

ศคบ.32/2563 วันที  02/12/62

ศคบ.34/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.35/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.36/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.33/2563 วันที  09/12/62

ศคบ.38/2563 วันที  11/12/62

ศคบ.39/2563 วันที  11/12/62

ศคบ.40/2563 วันที  16/12/62

ศคบ.41/2563 วันที  16/12/62

ศคบ.42/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.48/2563 วันที  23/12/62

ศคบ.43/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.44/2563 วันที  17/12/62

ศคบ.45/2563 วันที  19/12/62

ศคบ.46/2563 วันที  23/12/62

ศคบ.47/2563 วันที  23/12/62



แบบ.สขร.1

1
ซ้ือครุภณัฑ์วทิยาศาสตร์และการแพทย์  1  
รายการ

34,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

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

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 32,322.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 7,385.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

5 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  5  รายการ 22,448.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  6 รายการ 7,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ
ร้านจ เจริญพาณิชย์ โดยนายวสันต์ 

สรณะ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7 ซ้ือวสัดุการเกษตร  11  รายการ 18,943.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofuran และ Malachite green

11,770.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

9 ซ้ือน้่ามันดีเซล 16,530.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
10 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง 12 รายการ 15,038.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

11
ซ้ือเครื องท่าน้่าอุ่น   ยี หอ้ Panasonic  รุ่น 
DH-3JL2TH

54,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายสุรศักด์ิ  จุไร นายสุรศักด์ิ  จุไร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

12 จ้างซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด ทะเบยีน ตค.28 19,966.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด บริษัท เอ็ม.ที.ที.เค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

13
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์หมายเลข
ทะเบยีน บท 2919 จันทบรีุ

20,930.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

14
จ้างซ่อมเครื องปรับอากาศหอ้งวเิคราะหน์้่า
ตึกชลประทาน ขนาด 25000 BTU

9,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

15 ซ้ือสารส้มใส 13,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(พรชัยพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(พรชัยพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

16
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะหย์ากลุ่ม 
Nitrofuran และ Malachite green

12,305.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด
บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศ

ไทย) จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

                                              วันที่  2  มกราคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.53/2563 วันที  02/01/63

ศคบ.54/2563 วันที  02/01/63

ศคบ.56/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.57/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.58/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.55/2563 วันที  08/01/63

ศคบ.59/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.60/2563 วันที  09/01/63

ศคบ.62/2563 วันที  10/01/63

ศคบ.63/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.65/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.64/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.66/2563 วันที  13/01/63

ศคบ.67/2563 วันที  15/01/63

ศคบ.68/2563 วันที  16/01/63

ศคบ.69/2563 วันที  20/01/63



แบบ.สขร.1                                              วันที่  2  มกราคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  2  รายการ 5,922.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้าน จี เซ่งฮวด โดยนายเจษฏา ธีร

เศรษฐ์ธ่ารง
ร้าน จี เซ่งฮวด โดยนายเจษฏา ธีร

เศรษฐ์ธ่ารง
ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 51,811.54 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส.จันบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด ศคบ.71/2563 วันที  21/01/63

ศคบ.70/2563 วันที  20/01/63



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  3  รายการ 12,930.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

2 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 30,146.01 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

3
ซ้ือกระดาษท าความสะอาดเครื องแก้วม้วน
ยาว ยี หอ้ Scott

9,041.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

4
 จ้างซ่อมเครื อง Peristatic Pump 
หมายเลขครุภณัฑ์ 04-029-00212-00

16,050.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดด้ิง จ ากัด

ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร  2  รายการ 8,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
6 ซ้ือคลอรีนผง 70% 5,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

7
จ้างซ่อมมอเตอร์ปั้มน้ าขนาด 3  แรงม้า
(เขื อนบา้นหมอบวร)

5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ร้าน ทีพีเอ็ม มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

8 ซ้ือวสัดุส านักงาน  2  รายการ 5,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด
9 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟิศมาร์ต ร้านออฟฟิศมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

10 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 7,795.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัชแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

11
จ้างซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด หมายเลข
ทะเบยีน ตค-28

44,533.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

12 ซ้ือยาออกโซลินิกแอซิด ในเนื้อกุ้ง 5,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื อสถาบัน

อาหาร
อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื อสถาบัน

อาหาร ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

13 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  4  รายการ 7,010.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

14
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  8  
รายการ

14,434.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  11  รายการ 14,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  2  รายการ 8,900.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี 

จ ากัด
บริษัท สมชายพานิช สตีล จันทบุรี 

จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

17 ซ้ือ Syringe / In-Line Filter Ns PTFE 15,729.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด

ศคบ.94/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.95/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.96/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.97/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.98/2563 วันที  07/02/63

ศคบ.88/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.89/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.90/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.91/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.93/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.92/2563 วันที  06/02/63

ศคบ.82/2563 วันที  03/02/63

ศคบ.83/2563 วันที  03/02/63

ศคบ.85/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.86/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.87/2563 วันที  05/02/63

ศคบ.84/2563 วันที  05/02/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  กุมภาพันธ์  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



แบบ.สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  กุมภาพันธ์  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  11  
รายการ

42,607.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซเอ็นติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.99/2563 วันที  11/02/63



แบบ.สขร.1

1 ซ้ือวสัดุการเกษตร  6  รายการ 14,840.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

2
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  12  
รายการ

27,210.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ร้านอารยะรุ่งเจริญกิจการเกษตร ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

3 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 8,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้่ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้่ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น  2  รายการ 27,079.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด
5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์  5  รายการ 18,211.40 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

6
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องท่าน้่ากลั น      
รหสัครุภณัฑ์ 04-041-00004-00

6,313.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
ร้าน เอส พี อิเล็กทรอนิกส์ ร้าน เอส พี อิเล็กทรอนิกส์

ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

7

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เครื องคอมพวิเตอร์
และเครื องพมิพเ์ลเซอร์พร้อมชุดโปรแกรม
ปฏบิติัการและชุดโปรแกรมจัดการส่านักงาน
 3  รายการ

97,905.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ จ่ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

8
จ้างซ่อมเครื องสูบน้่าชนิดหอยโข่ง ขนาด 5 
แรงม้า 380 โวลท ์2 เครื อง

10,432.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 2 ใช้เกณฑ์ราคาต ่าสุด

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  3  มีนาคม  256๓

ล าดับ
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.116/2563 วันที  30/03/63

ศคบ.117/2563 วันที  31/03/63

ศคบ.109/2563 วันที  03/03/63

ศคบ.110/2563 วันที  19/03/63

ศคบ.113/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.114/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.115/2563 วันที  27/03/63

ศคบ.111/2563 วันที  26/03/63



แบบ.สขร.1

1
ซ้ืออาหารปลากินพชื(อาหารปลานิลใหญ)่ 
ขนาดบรรจุ 20 กก/ถุง

9,960.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่นจ ากัดบริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่นจ ากัดใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

2 ซ้ือสีโจตันเพนการ์ดอีนาแมล ขนาด 5 ลิตร 13,580.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
3 ซ้ือหมึก HPLJ P1102/P1102w 5,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อินเทรนรุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
4 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 31,089.73 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
5 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  3  รายการ 6,292.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านดาวรุ่งสยาม ร้านดาวรุ่งสยาม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

6
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กธ 4046
 จบ.

5,434.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด
บริษัท โตโยต้าจันทบุรี (1972) ผู้

จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  4  รายการ 19,810.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

8
จ้างซ่อมรถ 6 ล้อ หมายเลขทะเบยีน 
40-0191 จบ.

10,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

9
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน นก-5614
 จบ.

23,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

10 ซ้ือคลอรีนเจคลอ 70 % 14,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

11
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน ม-5527 
จบ.

10,470.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

12 ค่าจัดพมิพ ์รายงานประจ าป ี๒๕๖๒ 54,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
13 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  3  รายการ 16,258.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
14 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  2  รายการ 15,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

ศคบ.122/2563 วันที่ 02/04/63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที่  1  เมษายน  256๓

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธีซ้ือ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ศคบ.118/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.119/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.120/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.121/2563 วันที่ 01/04/63

ศคบ.123/2563 วันที่ 02/04/63

ศคบ.124/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.125/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.126/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.127/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.128/2563 วันที่ 03/04/63

ศคบ.129/2563 วันที่ 07/04/63

ศคบ.130/2563 วันที่ 07/04/63

ศคบ.131/2563 วันที่ 07/04/63



แบบ.สขร.1                                              วันที่  1  เมษายน  256๓

15

ซ้ือครุภณัฑ์คอมพวิเตอร์ เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊ก เคร่ืองส ารองไฟฟา้
ชุดโปรแกรมระบบปฏบิติัการ และชุด
โปรแกรมจัดการส านักงาน จ านวน ๖ รายการ

236,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพิวเตอร์ 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 5,760.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน หจก.ไพรัซแก๊สและน้ ามัน ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
17 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  12  รายการ 6,610.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญพาณิชย์ ร้านเจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 22,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
19 ซ้ือวสัดุการเกษตร  3  รายการ 20,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์เกษม นางสาวพิมพ์พนิต จันทร์เกษม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
20 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  9  รายการ 5,641.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
21 ซ้ืออาหารปลากินพชืชนิดเม็ดลอยยี่หอ้ CP 64,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
22 ซ้ือครุภณัฑ์งานบา้นงานครัว 1  รายการ 14,990.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคซิต้ี บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคซิต้ี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

23
ซ้ืออาหารเม็ดส าเร็จรูปปลากะพงขาว เบอร์ 1
 ยี่หอ้ไฮเกรด ขนาดบรรจุ 20 กก/กระสอบ

68,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

24 ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว  5  รายการ 5,296.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี่เซงฮวด ร้านจี่เซงฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

25
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน 80-8593
 จบ.

5,439.88 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

26
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน กบ 9778
 จบ.

10,464.07 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จ ากัด บริษัท สยามนิสสัน ตะวันออก จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

27
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC ยี่หอ้ Water
 รหสัครุภณัฑ์ 04-002-00003-00

47,615.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเอส พี อิเลคทรอนิกส์ ร้านเอส พี อิเลคทรอนิกส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

28 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน  2  รายการ 8,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
29 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3  รายการ 50,611.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
30 ซ้ือปลาเหยื่อ(ปลาข้างเหลือง) 12,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ นายจ ารัส ไกรนิวรณ์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
31 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง  8  รายการ 15,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
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32
จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบยีน
 กข 2181 จบ.

5,650.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

33 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 9  รายการ 56,849.10 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
34 จัดพมิพเ์อกสารเผยแพร่ ปทีี่ 25 ฉบบัที่ 1 12,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

35
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงครัว 
เบอร์ 3,4 ขนาด 30,000 BTU.

29,700.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

36
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศภายในโรงครัว 
เบอร์ 1,2 ขนาด 30,000 BTU.

23,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

37
ซ้ือยางรถยนต์ ขนาดล้อ 205R14 ยี่หอ้ 
Dunlop รุ่น Ventrek 1

11,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง อู่ช่างอ้อมเซอร์วิส อู่ช่างอ้อมเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

38 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า 40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด
39 ซ้ือวสัดุไฟฟา้และวทิยุ  8  รายการ 9,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

40
จ้างเหมาบริการซ่อมรถหน้าตัก-หลังขุด 
หมายเลขทะเบยีน ตค.28

13,161.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด บริษัท เอ็ม ที ที เค จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด

41 ซ้ือทอ่ดูด (PVC 6" หมา 8.5) 10,062.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี บริษัท สมชายพานิชสตีล จันทบุรี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.160/2563 วันที่ 30/04/63

ศคบ.150/2563 วันที่ 22/04/63

ศคบ.151/2563 วันที่ 22/04/63
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ศคบ.153/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.154/2563 วันที่ 28/04/63

ศคบ.156/2563 วันที่ 28/04/63
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ศคบ.159/2563 วันที่ 29/04/63
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