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

1 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00         นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00        จ.174/2563
วันที่ 20 ก.พ.63

2 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,530.00     ร้านลุงหลาด 1,530.00      ร้านลุงหลาด 1,530.00      จ.222/2563
วันที่ 18 มี.ค.63

3 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00         นายรังสรรค์ ผลประชุม 150.00        จ.184/2563
วันที่ 4 มี.ค.63

4 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 360.00        อ านาจฟาร์ม 360.00         อ านาจฟาร์ม 360.00        จ.200/2563
วันที่ 11 มี.ค.63

5 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 890.00        นางเรณู จติสงวน 890.00         นางเรณู จติสงวน 890.00        จ.202/2563
วันที่ 11 มี.ค.63

6 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 1,099.00     บริษัท วิริยะประกนัภัย 1,099.00      บริษัท วิริยะประกนัภัย 1,099.00      -
วันที่ 12 มี.ค.63

7 105,600.00     เฉพาะเจาะจง 1,400.00     นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00      นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00      จ.165/2563
วันที่ 17 ก.พ.63

8 105,600.00     เฉพาะเจาะจง 1,400.00     นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00      นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,400.00      จ.216/2563
วันที่ 17 มี.ค.63

9 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 336.00        ร้านเจท้องค า 336.00         ร้านเจท้องค า 336.00        จ.168/2563
วันที่ 18 ก.พ.63

10 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 300.00        ร้านเจท้องค า 300.00         ร้านเจท้องค า 300.00        จ.177/2563
วันที่ 20 ก.พ.63

11 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 342.00        หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00         หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00        จ.163/2563
วันที่ 13 ก.พ.63

12 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.223/2563
วันที่ 18 มี.ค.63

13 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,500.00     บรรจงฟาร์ม 1,500.00      บรรจงฟาร์ม 1,500.00      ใบส่ังซ้ือ181/2563
วันที่ 11 มี.ค.63

14 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 185.11        ร้านสินพานิช 185.11         ร้านสินพานิช 185.11        ใบส่ังซ้ือ36/2563
วันที่ 23 มี.ค.63

15 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 500.00        ร้านพวงพศิตรายาง 500.00         ร้านพวงพศิตรายาง 500.00        จ.190/2563
วันที่ 6 มี.ค.63

16 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 1,800.00     หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,800.00      หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 1,800.00      ใบส่ังจา้ง/2563
วันที่ 20 ก.พ.63

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า ค่าต่อทะเบยีนรถยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ประจ าเดือน เมษายน 2563
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า วัสดุวิทยาศาสตร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

เหมารถตู้
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



17 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 2,150.00     หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,150.00      หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 2,150.00      ใบส่ังจา้ง180/2563
วันที่ 11 มี.ค.63

18 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 6,000.00     ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 6,000.00      ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร 6,000.00      ใบส่ังซ้ือ164/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

19 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 7,200.00     ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกาตร 7,200.00      ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกาตร 7,200.00      ใบส่ังซ้ือ204/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

20 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 10,892.60   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั10,892.60    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั10,892.60    ใบส่ังซ้ือ158/2563
วันที่ 19 ก.พ.63

21 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 12,300.00   ร้าน อารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 12,300.00    ร้าน อารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร 12,300.00    ใบส่ังซ้ือ179/2563
วันที่ 17 มี.ค.63

22 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 23,010.00   หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 23,010.00    หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 23,010.00    ใบส่ังซ้ือ211/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

23 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 26,200.00   น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 26,200.00    น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 26,200.00    ใบส่ังซ้ือ211/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

24 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 6,250.00     อูช่่างหนุ่ม 6,250.00      อูช่่างหนุ่ม 6,250.00      ใบส่ังจา้ง174/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

25 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 11,710.00   หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 11,710.00    หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 11,710.00    ใบส่ังจา้ง195/2563
วันที่ 2 เม.ย.63

26 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 62,702.00   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั62,702.00    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั62,702.00    ใบส่ังซ้ือ187/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

27 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 14,080.00   หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 14,080.00    หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 14,080.00    ใบส่ังซ้ือ173/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

28 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 9,600.00     หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 9,600.00      หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส 9,600.00      ใบส่ังจา้ง197/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

29 882,394.00     เฉพาะเจาะจง 3,450.00     อ านาจฟาร์ม 3,450.00      อ านาจฟาร์ม 3,450.00      จ.240/2563
วันที่ 26 มี.ค.63

30 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,800.00     อ านาจฟาร์ม 1,800.00      อ านาจฟาร์ม 1,800.00      จ.238/2563
วันที่ 26 มี.ค.63

31 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 74.00          หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 74.00           หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 74.00          จ.237/2563
วันที่ 26 มี.ค.63

32 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 180.00        หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 180.00         หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 180.00        ใบส่ังซ้ือ210/2563
วันที่ 8 เม.ย.63

33 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 2,235.00     ร้านท้ายตลาดการเกาตร 2,235.00      ร้านท้ายตลาดการเกาตร 2,235.00      ใบส่ังซ้ือ202/2563
วันที่ 9 เม.ย.63

34 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 1,474.00     ร้านจีเ่ซ่งฮวด 1,474.00      ร้านจีเ่ซ่งฮวด 1,474.00      ใบส่ังซ้ือ196/2563
วันที่ 20 มี.ค.63

35 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 3,908.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 3,908.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 3,908.00      ใบส่ังซ้ือ193/2563
วันที่ 23 มี.ค.63

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า
วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า
ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียน
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า ซ่องบ ารุงระบบ
สายโทรศัพท์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุคอมพวิเตอร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



36 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 3,600.00     บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั 3,600.00      บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั 3,600.00      ใบส่ังซ้ือ206/2563
วันที่ 2 เม.ย.63

37 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,680.00     บรรจงฟาร์ม 1,680.00      บรรจงฟาร์ม 1,680.00      ใบส่ังซ้ือ205/2563
วันที่ 20 มี.ค.63

38 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 810.00        ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 810.00         ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 810.00        ใบส่ังซ้ือ184/2563
วันที่ 19 มี.ค.63

39 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 4,800.00     นายอภิขัย เจริญจติต์ 4,800.00      นายอภิขัย เจริญจติต์ 4,800.00      จ.242/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

40 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 2,675.00     ร้านลุงหลาด 2,675.00      ร้านลุงหลาด 2,675.00      จ.247/2563
วันที่ 7 เม.ย.63

41 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 200.00        ร้านวาย ที เค 200.00         ร้านวาย ที เค 200.00        จ.244/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

42 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้ 9907 จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.243/2563
วันที่ 9 เม.ย.63

43 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 5,885.00     บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 5,885.00      บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 5,885.00      ใบส่ังซ้ือ202/2563
วันที่ 7 เม.ย.63

44 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 12,402.00   หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 12,402.00    หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 12,402.00    ใบส่ังซ้ือ209/2563
วันที่ 9 เม.ย.63

45 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,000.00     ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ 1,000.00      ร้านเอเซียเฟอร์นิเจอร์ 1,000.00      จ.258/2563
วันที่ 15 เม.ย.63

46 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 280.00        ร้านถูกจงั 20 280.00         ร้านถูกจงั 20 280.00        จ.260/2563
วันที่ 15 เม.ย.63

47 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 692.00        ร้านเจท้องค า 692.00         ร้านเจท้องค า 692.00        จ.259/2563
วันที่ 15 เม.ย.63

48 1,157,085.00  เฉพาะเจาะจง 4,722.00     ร้านไชยชนะ 4,722.00      ร้านไชยชนะ 4,722.00      ใบส่ังซ้ือ215/2563
วันที่ 15 เม.ย.63

49 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 359.52        บริษัท ต้นฉบบั จ ากดั 359.52         บริษัท ต้นฉบบั จ ากดั 359.52        ใบส่ังซ้ือ218/2563
วันที่ 16 เม.ย.63

50 1,157,085.00  เฉพาะเจาะจง 2,910.00     บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 2,910.00      บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 2,910.00      ใบส่ังซ้ือ216/2563
วันที่ 14 เม.ย.63

51 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,305.00     นางชมภู พลกจิ 1,305.00      นางชมภู พลกจิ 1,305.00      จ.264/2563
วันที่ 20 เม.ย.63

52 105,600.00     เฉพาะเจาะจง 1,300.00     นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00      นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00      จ.253/2563
วันที่ 20 เม.ย.63

53 31,825.00       เฉพาะเจาะจง 4,895.00     นางเรณู จติสงวน 4,895.00      นางเรณู จติสงวน 4,895.00      จ.245/2563
วันที่ 3 เม.ย.63

54 882,394.00     เฉพาะเจาะจง 3,450.00     อ านาจฟาร์ม 3,450.00      อ านาจฟาร์ม 3,450.00      จ.252/2563
วันที่ 9 เม.ย.63

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  M3

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุงานบา้นงานครัว
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุน้ ามันและเชื้อเพลิง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

เหมารถตู้
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียน วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



55 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 5,564.00     บริษัท พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากดั 5,564.00      บริษัท พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากดั 5,564.00      ใบส่ังซ้ือ185/2563
วันที่ 2 เม.ย.63

56 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 70,620.00   บริษัท พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากดั 70,620.00    บริษัท พริมา ไซแอนติฟคิ จ ากดั 70,620.00    จ.263/2563
วันที่ 20 เม.ย.63

57 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 4,950.00     ร้านส่งเสริมการประมง 4,950.00      ร้านส่งเสริมการประมง 4,950.00      จ.264/2563
วันที่ 20 เม.ย.63

58 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,310.00     น.ส.ณัฐฐิดาภรณ์ สวัสด์ิชัย 1,310.00      น.ส.ณัฐฐิดาภรณ์ สวัสด์ิชัย 1,310.00      จ.269/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

59 1,157,085.00  เฉพาะเจาะจง 3,840.00     หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร้ แอนด์ โอเอ คอมมิวติเคชั่น3,840.00      หจก.ไพรัชคอมพวิเตอร้ แอนด์ โอเอ คอมมิวติเคชั่น3,840.00      ใบส่ังซ้ือ225/2563
วันที่ 16 เม.ย.63

60 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 1,800.00     ร้านเขยพรสุดาพนัธ์ุไม้ 1,800.00      ร้านเขยพรสุดาพนัธ์ุไม้ 1,800.00      ใบส่ังซ้ือ225/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

61 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 1,800.00     บรรจงฟาร์ม 1,800.00      บรรจงฟาร์ม 1,800.00      ใบส่ังซ้ือ227/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

62 882,394.00     เฉพาะเจาะจง 7,275.00     นายประณี ปรางศรี 7,275.00      นายประณี ปรางศรี 7,275.00      ใบส่ังซ้ือ227/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

63 198,800.00     เฉพาะเจาะจง 15,380.00   หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 15,380.00    หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ 15,380.00    ใบส่ังซ้ือ222/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

64 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 6,401.00     ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 6,401.00      ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ 6,401.00      ใบส่ังซ้ือ223/2563
วันที่ 21 เม.ย.63

65 709,000.00     เฉพาะเจาะจง 26,200.00   น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 26,200.00    น.ส.เบญจวรรณ ถวิลหา 26,200.00    ใบส่ังซ้ือ192/2563
วันที่ 20 เม.ย.63

66 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 168,525.00 บริษัท ไซแอนติฟคิซัพพลาย จ ากดั 168,525.00  บริษัท ไซแอนติฟคิซัพพลาย จ ากดั168,525.00  ใบส่ังซ้ือ177/2563
วันที่ 13 เม.ย.63

67 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 91,804.00   บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 91,804.00    บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั 91,804.00    ใบส่ังซ้ือ178/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

68 317,710.00     เฉพาะเจาะจง 10,400.00   ร้านท้ายตลาดการเกาตร 10,400.00    ร้านท้ายตลาดการเกาตร 10,400.00    ใบส่ังซ้ือ219/2563
วันที่ 16 เม.ย.63

69 187,390.00     เฉพาะเจาะจง 9,165.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 9,165.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 9,165.00      ใบส่ังซ้ือ217/2563
วันที่ 16 เม.ย.63

70 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 75,970.00   บริษัท ยีนพลัส 75,970.00    บริษัท ยีนพลัส 75,970.00    ใบส่ังซ้ือ188/2563
วันที่ 1 เม.ย.63

71 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 27,616.70   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั27,616.70    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั27,616.70    ใบส่ังจา้ง208/2563
วันที่ 7 เม.ย.63

72 1,112,300.00  เฉพาะเจาะจง 27,680.90   บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั27,680.90    บริษัท เซฟ แอนด์ ซายส์แอนซ์ จ ากดั27,680.90    ใบส่ังจา้ง208/2563
วันที่ 7 เม.ย.63

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือ
หอ้งปฏิบติัการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ค่าสอบเทียบเคร่ืองมือ
หอ้งปฏิบติัการ

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุส านักงาน
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า

วัสดุไฟฟา้และวิทยุ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ผลิตพนัธ์ุสัตว์น้ า

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนหมุนเวียน

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

ซ่อมครุภัณฑ์
คอมพวิเตอร์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปรงใหญ่

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พฒันาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน  

วัสดุวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง


