
1 ซ้ือเคร่ืองวดัอุณหภูมิ HIP K3 จ านวน 5 ตัว 18,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัด บริษัท พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.1 /๒๕๖4 วันที่  22 /10/63

2
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงมุ้งประตูหน้าต่างชุดราว
ผ้าม่าน บ้านพักผู้เชี่ยวชาญ

38,898.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ร้าน ช.ภริมณ์พรการค้า ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.2 /๒๕๖๓ วันที่  30 /10/63

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

แบบ.สขร.1                                              วันที ่ 22  ตุลาคม  256๓

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาเหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป



1
ซ้ือครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวทิยุ 1 รายการ (ทีว ี
LED UHD 4K SAMSUNG 43 นิ้ว)

22,780.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.3 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

2
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 
(ตู้เย็น 2 ประตู SAMSUNG)

9,990.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี จ ากัด
บริษัท เดอะเบสท์ 1 อีเล็คทริคชิต้ี 

จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.4 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

3
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศ หมายเลข
ครุภัณฑ์ 01-015-02071-00

17,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเจริญดีเซอร์วิส ร้านเจริญดีเซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.5 /๒๕๖๓ วันที   04 /11/63

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน กธ
 4046 จบ.

5,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.6 /๒๕๖๓ วันที   05 /11/63

5
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ 
ขนาด 25,000 BTU หน่วยตรวจฯ

16,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกิจเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.7 /๒๕๖๓ วันที   06 /11/63

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

59,449.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.8 /๒๕๖๓ วันที   09 /11/63

7
จ้างเหมาซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 500 
KVA

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.9 /๒๕๖๓ วันที   10 /11/63

8
เช่าเครื องถ่ายเอกสาร Cannon รุ่น IR 
ADVC5235(CPS)

30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อิ้งค์ คอร์เปอเรชั น จ ากัด บริษัท อิ้งค์ คอร์เปอเรชั น จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.11 /๒๕๖๓ วันที   10 /11/63

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื อง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-00691-00

61,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)
บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์(ประเทศ

ไทย)
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.12 /๒๕๖๓ วันที   16 /11/63

10
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
11 รายการ

55,169.20 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ จ ากัด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.13 /๒๕๖๓ วันที   17 /11/63

11
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

5,860.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษัท ยูมี มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล ซัพ

พลาย จ ากัด
บริษัท ยูมี มาร์เก็ตต้ิง เยนเนอรัล ซัพ

พลาย จ ากัด
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.14 /๒๕๖๓ วันที   25 /11/63

12 ซ้ือคลอรีน 70 % (เจคลอ) จ านวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.15 /๒๕๖๓ วันที   27 /11/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4 พฤศจิกายน  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



1
ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า จ านวน 
4,000,000 ตัว

40,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา นางสาวเบญจวรรณ ถวิลหา ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.16 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถน าชมเบอร์ 2 6,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.17 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

3
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน
 นข 1621 จันทบุรี

8,120.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.18 /๒๕๖๓ วันที   04 /12/63

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตักหน้าขุดหลัง 
หมายเลขทะเบียน ตค 28 จันทบุรี

14,980.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.19 /๒๕๖๓ วันที   08 /12/63

5
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน
 5 รายการ

24,192.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.20 /๒๕๖๓ วันที   08 /12/63

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถไถ ตค. 39 จันทบุรี 6,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.21 /๒๕๖๓ วันที   14 /12/63

7
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถ หมายเลขทะเบียน 
กข. 2181 จบ.

20,904.80 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ประชากจิมอเตอร์เซลส์ จ ากดั บริษทั ประชากจิมอเตอร์เซลส์ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.22 /๒๕๖๓ วันที   15 /12/63

8
ซ้ือยางรถยนต์ B/S 215-70-15 พร้อม
ต้ังศูนย์ถ้วงล้อ จ านวน 4 เส้น

13,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.23 /๒๕๖๓ วันที   15 /12/63

9
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

9,699.14 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.24 /๒๕๖๓ วันที   17 /12/63

10
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง
ในตัวอย่างสัตวน์้ า

21,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.25 /๒๕๖๓ วันที   17 /12/63

11 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 10 รายการ 20,460.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.27 /๒๕๖๓ วันที   18 /12/63

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 10 รายการ 10,649.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.28 /๒๕๖๓ วันที   18 /12/63

13
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถหมายเลขทะเบียน 
กธ-4046 จบ.

8,685.73 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972) ผู้

จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972) ผู้

จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.29 /๒๕๖๓ วันที   23 /12/63

14
จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื องมือ
วทิยาศาสตร์

13,268.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.30 /๒๕๖๓ วันที   23 /12/63

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธนัวาคม 256๓
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4  ธนัวาคม  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 4  ธนัวาคม  256๓ แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

15
ซ้ือวสัดุโฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 
รายการ

13,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั กราเวียร์ ปร้ิน แพค็ จ ากดั บริษทั กราเวียร์ ปร้ิน แพค็ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.31 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

16
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้ หมายเลขทะเบียน
 นข 1621 จบ.

7,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกอีอโต้ แอร์ แอนด์ ซาว์ด ร้านกอีอโต้ แอร์ แอนด์ ซาว์ด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.32 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

17 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 14 รายการ 18,920.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ร้านพลอยแสงไลทต้ิ์งเฮาส์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.33 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

18 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ 12,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.34 /๒๕๖๓ วันที   24 /12/63

19
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องปรับอากาศ 
ขนาด 35,000 BTU หน่วยตรวจฯ

30,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.35 /๒๕๖๓ วันที   25 /12/63

20
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข
ทะเบียน กธ 4046 จบ.

12,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.36 /๒๕๖๓ วันที   29 /12/63



1
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

25,490.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.37 /๒๕๖4 วันที่  04 /01/64

2
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

9,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.38 /๒๕๖4 วันที่  05 /01/64

3
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 25,000 BTU หน่วยตรวจสอบฯ

11,500.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.39 /๒๕๖4 วันที่  08 /01/64

4
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน บท.9849 จันทบุรี

36,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางกนิรี เอกระ นางกนิรี เอกระ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.40 /๒๕๖4 วันที่  11 /01/64

5
ซ้ือProficiency Test Tetracycline group 
in Shrimp PT01-6401 จ านวน 1 
ตัวอย่าง

5,885.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.41 /๒๕๖4 วันที่  12 /01/64

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
12 รายการ

99,900.55 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.42 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

7 ซ้ือครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 1 รายการ 20,865.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมพวิเตอร์ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.43 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

8
จ้างเหมาบริการสอบเทียบเคร่ืองมือ
วทิยาศาสตร์

5,992.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.44 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 20,000 BTU

16,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.45 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

10
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,955.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.46 /๒๕๖4 วันที่  13 /01/64

11
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-000691-00

107,630.21 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.47 /๒๕๖4 วันที่  14 /01/64

12 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 8,409.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.48 /๒๕๖4 วันที่  19 /01/64

13
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

16,596.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.49 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 4  มกราคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

                                              วันที ่ 4  มกราคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

14
ซ้ือคอนกรีตก าลังอัด 180 กก./ตร.ซม. 
จ านวน 5 ลบ.ม.

11,400.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.50 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

15 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 24,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ร้าน จ.เจริญพาณิชย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.51 /๒๕๖4 วันที่  20 /01/64

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 9,715.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.52 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

17
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ขนาด 13,000 BTU หน่วยตรวจฯ

6,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.53 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

18
ซ้ือหญ้าเทียม (ขนาด 2 ม.x 25 ม. X 1 
ซม.) จ านวน 3 ม้วน

27,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกาญจนาเกษตรภณัฑ์ ร้านกาญจนาเกษตรภณัฑ์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.54 /๒๕๖4 วันที่  21 /01/64

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน กง.6714 จันทบุรี

17,950.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ แสง

พระจนัทร์
อู่ชา่งแพท โดยนายเกษมสันต์ 

แสงพระจนัทร์
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.55 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

20
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

38,734.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พ ีไซเอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.56 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

21 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 4 รายการ 7,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานชิ สตีล จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั สมชายพานชิ สตีล จนัทบรีุ

 จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.57 /๒๕๖4 วันที่  25 /01/64

22
ซ้ือ Profiency testing program Oxolinic
 Acid in Shrimp จ านวน 1 ตัวอย่าง

5,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
อตุสาหกรรมพฒันามลูนธิิเพื่อ

สถาบนัอาหาร
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.58 /๒๕๖4 วันที่  26 /01/64



1
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้หมายเลขทะเบียน 
นข.274 จันทบุรี

7,850.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.59 /๒๕๖4 วันที   01 /02/64

2 ซ้ือคลอรีน 70% (เจคลอ) จ านวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.60 /๒๕๖4 วันที   02 /02/64

3 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 340.368 ลิตร 8,594.33 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.61 /๒๕๖4 วันที   02 /02/64

4
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
8 รายการ

75,756.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.62 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

5
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
3 รายการ

6,644.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.63 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

6
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

7,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด 

จ ากดั
บริษทั ศรีเบญจา อนิเตอร์เทรด 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.64 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

7
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

17,976.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.65 /๒๕๖4 วันที   03 /02/64

8
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างปัจจัยการผลิต

10,914.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.66 /๒๕๖4 วันที   04 /02/64

9 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,247.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ร้านอวนสามแยก(ชยัพรพาณิชย์) ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.67 /๒๕๖4 วันที   04 /02/64

10 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 400 ลิตร 10,108.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.68 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

11
ซ้ือถุงด า ขนาด 36x45 นิ้ว จ านวน 150 
กก.

6,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.69 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

12
จ้างเหมาซ่อมเครื องปรับอากาศภายในห้อง
ธรุการ 01-015-02068-00, 
01-015-02069-00

23,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.70 /๒๕๖4 วันที   05 /02/64

13
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
4 รายการ

95,775.70 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.71 /๒๕๖4 วันที   08 /02/64

15
ซ้ือยาง M/L 195-80-14 AGIRIS จ านวน 
4 เส้น

11,200.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.73 /๒๕๖4 วันที   09 /02/64

16 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 5 รายการ 8,020.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั สมชายพานชิสตีลจนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั สมชายพานชิสตีลจนัทบรีุ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.74 /๒๕๖4 วันที   10 /02/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ ์2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 1  กุมภาพันธ ์ 2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



                                              วันที ่ 1  กุมภาพันธ ์ 2564 แบบ.สขร.1

17
ซ้ือถุงด า ขนาด 22x26 นิ้ว จ านวน 150 
กก.

6,750.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านจี เซ่งฮวด ร้านจี เซ่งฮวด ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.75 /๒๕๖4 วันที   11 /02/64

18
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.76 /๒๕๖4 วันที   15 /02/64

19
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื องท าน้ ากล้ัน RO 
No.04-041-00004-00

10,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.77 /๒๕๖4 วันที   15 /02/64

20
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ จ านวน 
2 รายการ

29,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์รี ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.78 /๒๕๖4 วันที   17 /02/64

21
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

13,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง(ประเทศ

ไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.79 /๒๕๖4 วันที   17 /02/64

22
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

12,870.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.80 /๒๕๖4 วันที   19 /02/64

23
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อลื น จ านวน 2 
รายการ

6,830.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.81 /๒๕๖๔ วันที   19 /02/64

24 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 6 รายการ 14,684.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั บริษทั เจริญเคหะ โฮมมาร์ท จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.82 /๒๕๖๔ วันที   19 /02/64

25
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 นก. 5614 จันทบุรี

5,940.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.83 /๒๕๖๔ วันที   23 /02/64

26 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 30,600.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.84 /๒๕๖๔ วันที   23 /02/64

27
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถตู้หมายเลขทะเบียน 
นข.274 จันทบุรี

15,140.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส หจก.เจริญกจิเซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ใช้เกณฑ์ราคาต  าสุด ศคบ.85 /๒๕๖๔ วันที   24 /02/64



1
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

16,156.82 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.86 /๒๕๖4 วันที่  02 /03/64

2
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

8,220.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.87 /๒๕๖4 วันที่  02 /03/64

3
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
กลุ่มตัวอย่างสัตวน์้ า

18,190.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.88 /๒๕๖4 วันที่  03 /03/64

4 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 5 รายการ 15,300.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ หจก.อนิเทรนด์ รุ่งเรืองทรัพย์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.89 /๒๕๖4 วันที่  09 /03/64

5
ซ้ือครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จ านวน 2 
รายการ

39,162.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมฯ 

จ ากดั
บริษทั พาวเวอร์ซี คอมฯ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.90 /๒๕๖4 วันที่  11 /03/64

6
ซ้ือครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จ านวน 1 
รายการ

16,590.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เดอะเบสท ์1 อเีล็กท

ริคชต้ีิ จ ากดั
บริษทั เดอะเบสท ์1 อเีล็กทริค

ชต้ีิ จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.91 /๒๕๖4 วันที่  11 /03/64

7 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง จ านวน 2 รายการ 17,522.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท 

จ ากดั
บริษทั เจริญเคหะโฮมมาร์ท 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.92 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

8
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 3 
รายการ

20,100.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.93 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

9
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ือง HPLC 1260 
เลขครุภัณฑ์ 04-002-00691-00

58,204.36 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลยส์ี

 (ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั เอจเิลนต์ เทคโนโลยส์ี 

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.94 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

10
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 กธ.4046 จบ.

5,059.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ

(1972) ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า 
จ ากดั

บริษทั โตโยต้าจนัทบรีุ(1972)
 ผู้จ าหนา่ยโตโยต้า จ ากดั

ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.95 /๒๕๖4 วันที่  12 /03/64

11
จ้างเหมาบริการซ่อมเคร่ืองตู้อบลมร้อน เลข
ครุภัณฑ์ 04-003-00084-00

19,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์ร่ี พนัธุ์เงิน ฟชิเชอร์ร่ี ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.96 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

12
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,420.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.97 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

เหตุผลทีคั่ดเลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
(ชื่อหน่วยงาน) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ

                                              วันที ่ 2  มีนาคม  2564 แบบ.สขร.1

ล าดบั
ที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงนิงบประมาณ วิธซ้ืีอ / จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



                                              วันที ่ 2  มีนาคม  2564 แบบ.สขร.1
13 ซ้ือวสัดุงานบ้านงานครัว จ านวน 8 รายการ 8,540.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.98 /๒๕๖4 วันที่  15 /03/64

15
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

13,593.29 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ 

จ ากดั
บริษทั เค.ซี.เอส. จนัทบรีุ จ ากดั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.99 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

16
จ้างซ่อมเคร่ือง Autoclave หมายเลข
ครุภัณฑ์ 04-005-00114-00

5,189.50 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.100 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

17
จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์ MilliQ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 04-041-00100-00

9,512.30 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.101 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

18
จ้างซ่อมเคร่ืองผลิตน้ าบริสุทธิ์ MilliQ 
หมายเลขครุภัณฑ์ 04-041-00048-00

5,564.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จิ

เนยีร่ิง จ ากดั
บริษทั มติร-ซายน ์เอน็จเินยีร่ิง 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.102 /๒๕๖4 วันที่  18 /03/64

19 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ 8,800.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านออฟฟศิมาร์ต ร้านออฟฟศิมาร์ต ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.103 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

20
ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 2 
รายการ

11,910.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั หจก.ไพรัขแกส๊และน้ ามนั ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.104 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

21
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 ม.5527 จันทบุรี

18,740.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ 

เซอร์วิส
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.105 /๒๕๖4 วันที่  22 /03/64

22 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 5,000.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพมิพพ์นติ จนัทเกษม นางสาวพมิพพ์นติ จนัทเกษม ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.106 /๒๕๖4 วันที่  23 /03/64

23
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ 3 
รายการ

16,906.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ

 จ ากดั
บริษทั เอสเอน็พไีซแอนติฟคิ 

จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.107 /๒๕๖๔ วันที่  24 /03/64

24

จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สูบน้ า ขนาด 20 
แรงม้า หมายเลขครุภัณฑ์ 
61-214-14010130001-282001-
001-05

9,095.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ร้านทพีเีอม็มอเตอร์ ร้านทพีเีอม็มอเตอร์ ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.108 /๒๕๖๔ วันที่  24 /03/64

25
จ้างเหมาบริการตรวจวเิคราะห์สารตกค้างใน
ตัวอย่างสัตวน์้ า

6,955.00 โดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง

(ประเทศไทย) จ ากดั
ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด ศคบ.109 /๒๕๖๔ วันที่  29 /03/64



1 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 10,260.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.110 /๒๕๖4 วันที่  01 /04/64

2

จางเหมาจดทาปายไวนลในงานวนพระราช

สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพฯ

13,126.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ โรงพิมพจิรเมธ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.111 /๒๕๖4 วันที่  01 /04/64

3
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
31,483.25 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.112 /๒๕๖4 วันที่  08 /04/64

4
จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหสารตกคางใน

ตัวอยางสัตวน้ํา
9,095.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทยริษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทยใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.113 /๒๕๖4 วันที่  08 /04/64

5
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
9,530.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน หจก.ไพรัซแกสและน้ํามัน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.114 /๒๕๖4 วันที่  08 /04/64

6 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๒ รายการ 10,646.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาวเวอรซีคอมพิวเตอร จํากัด
บริษัท พาวเวอรซีคอมพิวเตอร 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.115 /๒๕๖4 วันที่  08 /04/64

7 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 18,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ก.การเกษตร ราน ก.การเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.116 /๒๕๖4 วันที่  20 /04/64

8 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 1 รายการ 5,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารโกคอมพิวเตอร รานอารโกคอมพิวเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.117 /๒๕๖4 วันที่  20 /04/64

9 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 14,710.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.118 /๒๕๖4 วันที่  20 /04/64

10
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
10,720.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.119 /๒๕๖4 วันที่  20 /04/64

11 ซื้อน้ํามันดีเซล จํานวน 400 ลิตร 10,660.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซ.ีเอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.120 /๒๕๖4 วันที่  20 /04/64

12 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 3 รายการ 13,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.121 /๒๕๖4 วันที่  21 /04/64

13
จางเหมาซอมบํารุงรถหนาตักขุดหลัง 

หมายเลขทะเบียน ตค.28
22,950.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอูชางแพท รานอูชางแพท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.122 /๒๕๖4 วันที่  22 /04/64

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน เมษายน 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  1  เมษายน  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

14
จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หอพักหอง 201 ขนาด 18,000 BTU
16,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดีเซอรวิส รานเจริญดีเซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.123 /๒๕๖4 วันที่  22 /04/64

15 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๘ รายการ 12,815.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิรุงโรจน หจก.ศิรุงโรจน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.124 /๒๕๖4 วันที่  29 /04/64

16
ซื้อสาย THW เบอร 16(100ม.) จํานวน 1 

ขด
5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.125 /๒๕๖4 วันที่  29 /04/64

17 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 14 รายการ 64,360.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี 

จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.126 /๒๕๖4 วันที่  29 /04/64

18
จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายในหอง

รับรอง ขนาด 25,000 BTU
6,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดีเซอรวิส รานเจริญดีเซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.127 /๒๕๖4 วันที่  29 /04/64

19
จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน นก.5614 จันทบุรี
13,490.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลสแอนดเซอรวิส หจก.เจริญกิจเซลสแอนดเซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.128 /๒๕๖4 วันที่  29 /04/64



1
จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา
18,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.129 /๒๕๖4 วันที่  03 /05/64

2
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 9 รายการ
80,472.56 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.131 /๒๕๖4 วันที่  03 /05/64

3 ซื้อคลอรีน 70% (เจคลอ) จํานวน 5 ถัง 14,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รานอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.132 /๒๕๖4 วันที่  03 /05/64

4
ซื้อถุงดํา ขนาด 30x40 นิ้ว จํานวน 

150 กิโลกรัม
6,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจี่เซงฮวด รานจี่เซงฮวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.133 /๒๕๖4 วันที่  03 /05/64

5
จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน กค.6762 จันทบุรี
15,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.134 /๒๕๖4 วันที่  05 /05/64

6
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
23,630.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.135 /๒๕๖4 วันที่  06 /05/64

7
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 5 

รายการ
26,296.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.136 /๒๕๖4 วันที่  11 /05/64

8 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 4 รายการ 6,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.137 /๒๕๖4 วันที่  12 /05/64

9
จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา
8,025.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.138 /๒๕๖4 วันที่  13 /05/64

10 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 8,448.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย) รานอวดสามแยก(ชัยพรพาณิชย) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.139 /๒๕๖4 วันที่  14 /05/64

11

จางเหมาซอมเครื่องสูบน้ําแบบ 

Magnetic ขนาด 2 นิ้ว ยี่หอ Boyu เลข

เครื่อง 311610000008 และ 

311610000001 เลขครุภัณฑ 

03-022-02041-00 และ 

03-022-02040-00

7,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.140 /๒๕๖4 วันที่  18 /05/64

12
ซื้อน้ํามันดีเซล B7 จํานวน 398.131 

ลิตร
10,923.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.141 /๒๕๖4 วันที่  18 /05/64

ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  3  พฤษภาคม  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

13
ซื้อ Sep-pak C18 plus (25ชิ้น/แพ็ค) 

จํานวน 10 แพ็ค
37,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.142 /๒๕๖4 วันที่  24 /05/64

14
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
5,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.143 /๒๕๖4 วันที่  24 /05/64

15
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน 18 

รายการ
9,026.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.144 /๒๕๖4 วันที่  24 /05/64

16
จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา
25,252.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทษัท หองปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.145 /๒๕๖4 วันที่  31 /05/64

17
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 3 รายการ
6,970.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด

 จํากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.146 /๒๕๖4 วันที่  31 /05/64



1
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 9 รายการ
35,288.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.147 /๒๕๖4 วันที่  02 /06/64

2 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 20,146.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.148 /๒๕๖4 วันที่  02 /06/64

3
ซื้อถุงขยะ 24x30 นิ้ว (ถุงดํา) จํานวน 

150 กิโลกรัม
6,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจี่เซงฮวด รานจี่เซงฮวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.149 /๒๕๖4 วันที่  02 /06/64

4
ซื้อกระดาษชําระมวนใหญ 1 ชั้น (ปรุอัด

ลาย) จํานวน 150 มวน
12,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.150 /๒๕๖4 วันที่  02 /06/64

5 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 6 รายการ 12,340.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.151 /๒๕๖4 วันที่  02 /06/64

6
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
20,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด

บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.152 /๒๕๖4 วันที่  04 /06/64

7

ซื้อหัวโพรบ pH/Temp plastic 

electrode LE438 ยี่หอ METTLER 

หมายเลขครุภัณฑ 

06-214-18040050003-282001-

001

8,239.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พ.ีวี เซอรวิส จํากัด บริษัท ยู.พ.ีวี เซอรวิส จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.153 /๒๕๖4 วันที่  04 /06/64

8
จางเหมาซอมบํารุงรถบรรทุก หมายเลข

ทะเบียน 80-8593 จันทบุรี
9,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกีออโตแอร ซาวด รานกีออโตแอร ซาวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.154 /๒๕๖4 วันที่  04 /06/64

9

  จางเหมาซอมบํารุงรถหกลอรับสง

นักเรียน หมายเลขทะเบียน 40-0190 

จันทบุรี

24,160.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.155 /๒๕๖4 วันที่  04 /06/64

10

จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน

 1 งาน (23 ตัวอยาง)

12,305.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.156 /๒๕๖4 วันที่  07 /06/64

ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  2  มิถุนายน  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

11
ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ Double A 

A4 จํานวน 110 กลอง
59,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.157 /๒๕๖4 วันที่  07 /06/64

12
จางเหมาจัดพิมพเอกสารเผยแพร ศูนยฯ

คุงกระเบน ปที่ 26 ฉบับที่ 1
12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.158 /๒๕๖4 วันที่  07 /06/64

13

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

อาคาร กปร. หองประชุมชั้นบน ขนาด 

30,000 BTU

14,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.159 /๒๕๖4 วันที่  08 /06/64

14 จางเหมาจัดพิมพ รายงานประจําป 2563 50,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.160 /๒๕๖4 วันที่  08 /06/64

15
จางเหมาจัดพิมพปายไวนิล ขนาด 

100x150 เซนติเมตร จํานวน 15 ชิ้น
8,249.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เสนสี ไอเดียเช็นเตอร 

จํากัด

บริษัท เสนสี ไอเดียเช็นเตอร

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.161 /๒๕๖4 วันที่  08 /06/64

16
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน 2 

รายการ
6,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.162 /๒๕๖4 วันที่  08 /06/64

17
จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องชั่ง (3 

เครื่อง) จํานวน 1 งาน
9,095.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ

สถาบันอาหาร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.167 /๒๕๖4 วันที่  16 /06/64

18
จางเหมาบริการซอมเครื่องปรับอากาศ 

ขนาด 20,000 BTU จํานวน 1 เครื่อง
7,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.168 /๒๕๖๔ วันที่  16 /06/64

19
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 2 รายการ
54,388.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.169 /๒๕๖๔ วันที่  16 /06/64

20

 จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน

 1 งาน (21 ตัวอยาง)

11,235.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.170 /๒๕๖๔ วันที่  22 /06/64

21
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 7 รายการ
55,511.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.171 /๒๕๖๔ วันที่  22 /06/64

22 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 5,375.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานศุภณัฐอาหารสัตว รานศุภณัฐอาหารสัตว ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.172 /๒๕๖๔ วันที่  22 /06/64

23 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 28,970.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.173 /๒๕๖๔ วันที่  22 /06/64

24 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 14 รายการ 13,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.174 /๒๕๖๔ วันที่  22 /06/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

25
จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

อาคาร กปร. ขนาด 40,000 BTU
17,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.175 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

26
จางจัดพิมพปายไวนิลขนาด 2.8x9.5 

เมตร จํานวน 5 ปาย
20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ โรงพิมพจิรเมธ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.176 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

27
ซื้อวัสดุการเกษตร ถังพลาสติกขนาดบรรจุ

 120 ลิตร ฝาล็อค จํานวน 39 ใบ
18,135.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานคณาพลคาถัง รานคณาพลคาถัง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.177 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

28
 ซื้อวัสดุการเกษตร หนาดินเพาะชํา (5คิว/

เที่ยว6ลอ) จํานวน 5 เที่ยว
15,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย โถทอง นายวันชัย โถทอง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.178 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

29

จางเหมาซอมแอร 18,000  BฺTU เลข

ครุภัณฑ 01-103-00298-00 และ 

01-103-00299-00 จํานวน 1 งาน

12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจาหลาวแอร รานเจาหลาวแอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.179 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

30

จางเหมาบริการซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล 

เครื่อง HPLC ๑๒๖๐ หมายเลขครุภัณฑ 

๐๔-๐๐๒-๐๐๖๙๑-๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

104,260.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.180 /๒๕๖๔ วันที่  23 /06/64

31
ซื้อวัสดุการเกษตร อวนแตง ขนาด 

1.50x100 เมตร จํานวน 60 หัว
6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ก.การเกษตร ราน ก.การเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.183 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

32 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 24 รายการ 54,110.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูวดลการเกษตร หจก.ภูวดลการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.184 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

33 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 7 รายการ 7,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.185 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

34 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 15 รายการ 97,755.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานสวนเห็ดจันทบุรี รานสวนเห็ดจันทบุรี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.186 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

35
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
48,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด

บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.187 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

36 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 6 รายการ 22,325.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพรพรรณบรรจุภัณฑ รานพรพรรณบรรจุภัณฑ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.190 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

37
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 5 รายการ
37,824.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.191 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

38
 จางเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ

วิทยาศาสตร (20 เครื่อง) จํานวน 1 งาน
24,075.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ

สถาบันอาหาร

อุตสาหกรรมมูลนิธิเพื่อ

สถาบันอาหาร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.192 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

39
จางเหมาซอมบํารุงรถตู หมายเลขทะเบียน

 นข 274 จันทบุรี จํานวน 1 งาน
10,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกีออโตแอร ซาวด รานกีออโตแอร ซาวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.193 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

40
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรฺหรือการแพทย 

จํานวน 3 รายการ
20,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเท

รด จํากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเท

รด จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.194 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

41
จางเหมาซอมแซมหองผูอํานวยการศูนยฯ

คุงกระเบน จํานวน 1 งาน
10,670.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.195 /๒๕๖๔ วันที่  24 /06/64

42

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศขนาด 

18,000 BTU จํานวน 1 เครื่องและลาง

ทําความสะอาด จํานวน 2 เครื่อง

12,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจาหลาวแอร รานเจาหลาวแอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.197 /๒๕๖๔ วันที่  25 /06/64

43 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 6,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.198 /๒๕๖๔ วันที่  25 /06/64

44 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพิมพพนิต จันทรเกษม
นางสาวพิมพพนิต จันทร

เกษม
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.199 /๒๕๖๔ วันที่  25 /06/64

45 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 6 รายการ 44,304.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.200 /๒๕๖๔ วันที่  25 /06/64

46

จางเหมาบริการซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล 

เครื่อง HPLC ๑๒๖๐ หมายเลขครุภัณฑ 

๐๔-๐๐๒-๐๐๖๙๑-๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

104,260.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.201 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

47
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 6 

รายการ
251,257.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พาวเวอรซีคอมพิวเตอร

 จํากัด

บริษัท พาวเวอรซี

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.202 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

48
จางเหมาซอมตูปลาภายในสถานแสดง

พันธุสัตวน้ํา จํานวน ๒ ตู
240,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส 

จํากัด

บริษัท สยามไฟเบอรกลาส 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.203 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

49
ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ํา

สําหรับปมถังสูง จํานวน ๑ เครื่อง
245,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีโต จํากัด บริษัท สยามอีโต จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.204 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

50

ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องดูดสิ่งปฏิกูล

 ขนาด มอเตอร ๓ แรงและมอเตอร ๕ 

แรง จํานวน ๑ ชุด

72,118.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.205 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

51 ซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน 2 รายการ 176,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.206 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

52

ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ตูแชแข็ง

อเนกประสงค ขนาดบรรจุ ๔๒๙ ลิตร 

จํานวน ๑ ตู

17,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลด แอรโรว จํากัด บริษัท โกลด แอรโรว จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.207 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

53

ซื้อครุภัณฑการเกษตร ทอสูบน้ําพญานาค

 แบบสแตนเลส ขนาด ๘ นิ้ว จํานวน ๑ 

เครื่อง

155,471.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.สุพรรณ 2 หจก.สุพรรณ 3 ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.208 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

54 ซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน ๓ รายการ 166,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.209 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

55

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรเครื่อง

เสียงเคลื่อนที่ลําโพง ๑๒ นิ้ว ๓๐๐ วัตต 

จํานวน ๑ ชุด

37,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานปลาบู รานปลาบู ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.210 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

56
ซื้อวัสดุการเกษตร ปลาเหยื่อ จํานวน 

๖,๐๐๐ กิโลกรัม
210,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสมคิด เทพรัตน นายสมคิด เทพรัตน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.211 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

57
ซื้อวัสดุการเกษตร ขี้ไกแกลบ (๑๒ตัน/

เที่ยว๑๐ลอ) จํานวน ๘ เที่ยว
128,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑารัตน แฉงแกว นางสาวจุฑารัตน แฉงแกว ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.212 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

58
ซื้อวัสดุการเกษตร ปลาขางเหลือง จํานวน

 ๓,๐๐๐ กิโลกรัม
210,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจํารัส ไกรนิวรณ นายจํารัส ไกรนิวรณ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.213 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

59

ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําไดโว

แบบสแตนเลส ขนาด ๑.๕ นิ้ว จํานวน ๒ 

เครื่อง

10,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.214 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

60
 จางเหมาบริการซอมบํารุงเครื่องเติม

อากาศ จํานวน ๒ เครื่อง
138,672.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีโต จํากัด บริษัท สยามอีโต จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.215 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

61
ซื้อวัสดุการเกษตร อวนและเชือก จํานวน

 ๖ รายการ
179,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.216 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

62
ซื้อวัสดุการเกษตร พันธุสัตวน้ําชนิดตางๆ

 ที่ยังแข็งแรง จํานวน ๑๖ รายการ
156,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบูรพาอควาเรี่ยม รานบูรพาอควาเรี่ยม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.217 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

63 ซื้อถังน้ําแข็งสแตนเลส 11,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.218 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

64

 ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําไดโว

แบบสแตนเลส ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๒ 

เครื่อง

12,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.219 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

65
ซื้อครุภัณฑการเกษตร ปมลมไฟฟา กําลัง

ไฟ ๒๑๐ วัตต จํานวน ๒ เครื่อง
9,960.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.220 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

66
ซื้อครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ําแบบ 

Magnetic ขนาด ๒ นิ้ว จํานวน ๕ เครื่อง
40,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.221 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

67 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 88,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฟอรนิเจอร หจก.เฟอรนิเจอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.222 /๒๕๖๔ วันที่  28 /06/64

68 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 7,575.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวีรพรฟารม รานวีรพรฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.223 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

69

 จางเหมาซอมเครื่องเปาอากาศ 

UNOZAWA เลขครุภัณฑ 

04-167-00120-00 และ 

01-167-00121-00 จํานวน 1 งาน

18,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอีโต จํากัด บริษัท สยามอีโต จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.224 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

70 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 15 รายการ 60,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.225 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

71
ซื้อวัสดุการเกษตร ถังกรวย ขนาด 60 

ลิตร (สีขาว) จํานวน 7 ใบ
24,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.226 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

72

จางเหมาซอมบํารุงปมน้ําไดโว ปมจุม 

หมายเลขครุภัณฑ 1307-0301-0143

 และ 1307-0301-0144 จํานวน 1 

งาน

5,029.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานทีพีเอ็มมอเตอร รานทีพีเอ็มมอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.227 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

73 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 58,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางรุงฤดี สิทธิพล นางรุงฤดี สิทธิพล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.228 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

74 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 36,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวีรพรฟารม รานวีรพรฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.229 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

75
ซื้อวัสดุการเกษตร ปลากระเบนเสือดาว 

จํานวน 1 ตัว
45,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานบูรพาอควาเรี่ยม รานบูรพาอควาเรี่ยม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.230 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

76

ซื้อวัสดุการเกษตร ไกไขสาว อายุ 17 

สัปดาหขึ้นไป พันธุ hisex จํานวน 200 

ตัว

40,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจําปา สวัสดิภูมิ นางสาวจําปา สวัสดิภูมิ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.231 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

77 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 60,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวีรพรฟารม รานวีรพรฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.232 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

78

 จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหปฏิชีวนะ

ตกคางในตัวอยางสัตวน้ํา จํานวน 1 งาน 

(40 ตัวอยาง)

21,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง

(ประเทศไทย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.233 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

79 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 17,066.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานไชยชนะ รานไชยชนะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.234 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

80 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 9 รายการ 14,724.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.235 /๒๕๖๔ วันที่  29 /06/64

81
จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กธ-4046 จันทบุรี
13,924.45 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โตโยตาจันทบุรี

(1972) ผูจําหนายโตโยตา

บริษัท โตโยตาจันทบุรี

(1972) ผูจําหนายโตโยตา
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.236 /๒๕๖๔ วันที่  30 /06/64

82 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 30,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เนินริมหนอง
นางสาวอรวรรณ เนนรม

หนอง
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.237 /๒๕๖๔ วันที่  30 /06/64

83
ซื้อวัสดุการเกษตร กระสอบปุย ขนาด

บรรจุ ๒๕ กก. จํานวน ๒,๗๙๓ ใบ
13,965.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวอรวรรณ เนินริมหนอง

นางสาวอรวรรณ เนินริม

หนอง
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.238 /๒๕๖๔ วันที่  30 /06/64

84 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 31,900.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท แอกกี้ ไทย แอนด ดี

เวลอปเมนท จํากัด

บริษัท แอกกี้ ไทย แอนด ดี

เวลอปเมนท จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.239 /๒๕๖๔ วันที่  30 /06/64

85 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 4 รายการ 8,735.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร 

จํากัด

บริษัท จันทบุรีคลังเกษตร 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.240 /๒๕๖๔ วันที่  30 /06/64



1

ซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพรเครื่องเสียง

เคลื่อนที่ลําโพง ๑๒ นิ้ว ๓๐๐ วัตต จํานวน

 ๑ ชุด

37,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปลาบูทองไทยโปร หจก.ปลาบูทองไทยโปร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.247 /๒๕๖4 วันที่  01 /07/64

2 ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 28,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน น.พันธุปลา ราน น.พันธุปลา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.248 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

3
ซื้อวัสดุการเกษตรหนาดิน (๑เที่ยว/๕ ลบ.

ม.) จํานวน ๑๐ เที่ยว
26,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจินดา ชัยยากุล นายจินดา ชัยยากุล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.249 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

4

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน กง ๖๗๑๔ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

7,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดบริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.250 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

5
จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศ ขนาด 

๔๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ เครื่อง
5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.251 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

6
จางซอมแซมฝาระแนง บริเวณหอพักและ

อาคารกปร.
97,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ธนิสร การโยธา หจก.ธนิสร การโยธา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.252 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

7

จางเหมาซอมบํารุงรถบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๗๙ จันทบุรี 

จํานวน ๑ งาน

36,860.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 บริษัท บอส เรซซิ่ง 2022 ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.253 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

8 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๘ รายการ 68,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพี่นองการเกษตร รานพี่นองการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.254 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

9
จางเหมาปูผา PE บอพักน้ําขนาด 7x6 ม.

 พรอมรัดขอบ จํานวน 1 งาน
9,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อาจพินิจ นายวิเชียร อาจพินิจ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.255 /๒๕๖4 วันที่  02 /07/64

10
 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๒ 

รายการ
24,990.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.256 /๒๕๖4 วันที่  05 /07/64

11
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 3 

รายการ
23,960.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.257 /๒๕๖4 วันที่  05 /07/64

12
 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน 2 

รายการ
5,240.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม จํากัดบริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม จํากัดใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.258 /๒๕๖4 วันที่  05 /07/64

ตุผลที่คัดเลือกโดยสร
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  1  กรกฎาคม  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ตุผลที่คัดเลือกโดยสร
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

13

 ซื้อจัดซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว เครื่อง

ตัดหญาแบบสะพาย ขอแข็ง เครื่องเบนซิน

 ๒ จังหวะ จํานวน ๑ เครื่อง

8,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.259 /๒๕๖4 วันที่  06 /07/64

14
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน โตะทํางาน

ระดับ 1-2 จํานวน 9 ตัว
29,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.260 /๒๕๖4 วันที่  06 /07/64

15 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๖ รายการ 299,130.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอกกี้ไทย จํากัด บริษัท แอกกี้ไทย จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.262 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

16
ซื้อเครื่อง Pos หนาจอระบบสัมผัส พรอม

อุปกรณ จํานวน 1 เครื่อง
27,713.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท พาวเวอรซีคอมพิวเตอร จํากรัิษัท พาวเวอรซีคอมพิวเตอร จํากใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.263 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

17
 ซื้อวัสดุการเกษตร ทุนไฟเบอร ขนาด ๘ 

นิ้ว จํานวน ๑ รายการ
8,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.264 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

18

จางเหมาบริการซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล 

เครื่อง Peristaltic Pump รุน WT๓๐๐F 

ยี่หอ Lead Fluid หมายเลขครุภัณฑ 

๐๔-๐๒๙-๐๐๒๑๒-๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

13,792.30 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัดริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.265 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

19
 ซื้อวัสดุการเกษตร นอเพลียสกุงกุลาดํา 

จํานวน ๘,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บากฟารม บากฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.266 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

20 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 40,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.267 /๒๕๖๔ วันที่  06 /07/64

21 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๐ รายการ 59,440.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.269 /๒๕๖๔ วันที่  07 /07/64

22 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 15,530.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.270 /๒๕๖๔ วันที่  07 /07/64

23 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๙ รายการ 25,150.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเขยพรสุดาพันธุไม(ตังเส็ง) รานเขยพรสุดาพันธุไม(ตังเส็ง) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.271 /๒๕๖๔ วันที่  07 /07/64

24
 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๓ 

รายการ
16,080.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.272 /๒๕๖๔ วันที่  07 /07/64

25
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๒ 

รายการ
25,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.273 /๒๕๖๔ วันที่  07 /07/64

26 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ 6,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.274 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

27 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๘ รายการ 53,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.275 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64
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28
ซื้อวัสดุกอสราง คอนกรีตกําลังอัด จํานวน

 ๖ ลูกบาศกเมตร
13,680.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.276 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

29 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ 6,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวรรณา รานวรรณา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.277 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

30 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๘ รายการ 50,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.278 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

31  ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๓ รายการ 62,793.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.279 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

32 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๗ รายการ 16,351.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.280 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

33
 ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารเม็ดสําเร็จรูป

ปลากะพงขาว จํานวน ๖๐ กระสอบ
68,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.281 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

34
 ซื้อวัสดุการเกษตร หนาดินเพาะชํา (๕ 

คิว/เที่ยว ๖ ลอ) จํานวน ๕ เที่ยว
15,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวันชัย โถทอง นายวันชัย โถทอง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.282 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

35
 ซื้อวัสดุการเกษตรขุยมะพราว ความชื้น 

๑๔% จํานวน ๑๕ ตัน
37,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสาหราย ภาระเปลื้อง นางสาวสาหราย ภาระเปลื้อง ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.283 /๒๕๖๔ วันที่  09 /07/64

36

จางเหมาซอมบํารุงตูควบคุมระบบไฟฟาที่

บริเวณสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา จํานวน ๓ 

งาน

89,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.284 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

37
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๔ 

รายการ
97,365.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานดาวรุงสยาม รานดาวรุงสยาม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.285 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

38 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๙ รายการ 17,295.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.286 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

39 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๖ รายการ 6,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.287 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

40 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๙ รายการ 38,675.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.288 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

41 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๑ รายการ 15,006.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.289 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

42 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 6,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานหนังสือดี รานหนังสือดี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.290 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

43 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ 6,440.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชางบุญ รานชางบุญ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.291 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

44

จางเหมาบริการตรวจวิเคราะหยา

ปฏิชีวนะตกคางในตัวอยางสัตวน้ําและ

ปจจัยการผลิต จํานวน ๑ งาน (๑๕ 

ตัวอยาง)

15,729.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย   หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย  ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.292 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64
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45  ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๖ รายการ 52,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.293 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

46 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๖ รายการ 9,630.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท ศิลปสยามไฟเบอรกลาส จํากัรษัท ศิลปสยามไฟเบอรกลาส จํา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.294 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

47
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๖ รายการ
5,359.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานวรรณา รานวรรณา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.295 /๒๕๖๔ วันที่  13 /07/64

48

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน กธ ๔๐๔๖ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

24,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เจริญกิจเซลส แอนด เซอรวิสหจก.เจริญกิจเซลส แอนด เซอรวิ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.296 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

49
ซื้อวัสดุการเกษตร ลูกกุงขาว ระยะโพสลา

วา ๑๒-๑๕ จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ ตัว
52,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายชัยรัตน อารมณรัตน นายชัยรัตน อารมณรัตน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.297 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

50

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน นก ๕๖๑๔ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

11,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดบริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.298 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

51 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๙ รายการ 70,360.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.299 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

52

จางเหมาซอมกลองวงจรปด งานปุยหมักฯ 

(หมายเลขครุภัณฑ ๖๑-๒๑๔-

๑๓๐๒๐๐๑๐๐๐๑-๒๘๒๐๐๑-๐๐๑) 

จํานวน ๑ งาน

22,844.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท เพาเวอร ซี คอมพิวเตอร จํากษัท เพาเวอร ซี คอมพิวเตอร จํา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.300 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

53
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๒ 

รายการ
20,698.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.301 /๒๕๖๔ วันที่  14 /07/64

54 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๖ รายการ 33,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรรานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.302 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

55 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ 5,760.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.303 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

56 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๕ รายการ 5,840.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.304 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

57 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ 25,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.305 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

58

จางพิมพหนังสือ ความรูเบื้องตนสําหรับ

คนรักบัว ขนาด ๑๔.๖ x ๒๐.๗ ซ.ม. 

จํานวน ๑,๐๐๐ เลม

35,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.306 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยสร
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

59
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

คลอรีน ๗๐% ถังละ ๔๐ กก. จํานวน ๕ ถัง
13,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรรานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.307 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

60 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๐ รายการ 48,770.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรรานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.308 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

61
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล 

จํานวน ๑,๑๔๖.๐๐๘ ลิตร
33,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.309 /๒๕๖๔ วันที่  15 /07/64

62
ซื้อวัสดุการเกษตรปลาเหยื่อ (ปลาขาง

เหลือง) จํานวน ๓๐๐ กิโลกรัม
18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจํารัส ไกรนิวรณ นายจํารัส ไกรนิวรณ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.310 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

63
 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๙ รายการ
85,350.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรรานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.311 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

64
จางเหมาซอมแซมแผนกันซึม HDPE บอ

เลี้ยงสัตวน้ํา ขนาด ๑๕๒ ตารางเมตร
91,140.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายวิเชียร อาจพินิจ นายวิเชียร อาจพินิจ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.312 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

65 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๔ รายการ 6,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรรานอารยะรุงเจริญกิจการเกษตรใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.313 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

66 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๕ รายการ 38,980.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.314 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

67

จางเหมาซอมบํารุงรถบรรทุกสวนบุคคล 

หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๗๙ จันทบุรี 

จํานวน ๑ งาน

8,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดบริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 จํากัดใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.315 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

68
จางเหมาซอมเปลี่ยนเสาไฟฟาบริเวณศาล

พระภูมิ จํานวน ๑ งาน
14,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ศักดิ์สมบูรณ นายธวัชชัย ศักดิ์สมบูรณ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.316 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

69
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๕ รายการ
5,253.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัดริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.317 /๒๕๖๔ วันที่  16 /07/64

70 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๒ รายการ 11,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานไชยชนะ รานไชยชนะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.320 /๒๕๖๔ วันที่  19 /07/64

71
จางเหมาซอมแซมบอเลี้ยงสัตวน้ํา ขนาด 

๑๕๒ ตารางเมตร
64,295.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายภาณุวิชญ ประภาใส นายภาณุวิชญ ประภาใส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.322 /๒๕๖๔ วันที่  20 /07/64

72
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนสง จํานวน ๗ 

รายการ
6,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.323 /๒๕๖๔ วันที่  20 /07/64

73
ซื้อครุภัณฑสํานักงาน ถังเก็บน้ําพลาสติก 

ขนาด 1,500 ลิตร จํานวน 2 ใบ
13,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.323 /๒๕๖๔ วันที่  21 /07/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยสร
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

74 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๑ รายการ 7,261.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.325 /๒๕๖๔ วันที่  21 /07/64

75 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๖ รายการ 299,130.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ท แอกกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนท  แอกกี้ไทย แอนด ดีเวลอปเมนท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.326 /๒๕๖๔ วันที่  21 /07/64

76
ซื้อวัสดุการเกษตร อาหารเม็ด จํานวน ๙ 

รายการ
124,345.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานศุภณัฐอาหารสัตว รานศุภณัฐอาหารสัตว ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.327 /๒๕๖๔ วันที่  21 /07/64

77 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓๘ รายการ 34,352.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.328 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

78 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๐ รายการ 22,020.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.329 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

79 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 10,220.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.330 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

80 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๔ รายการ 18,385.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากัดบริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท จํากั ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.331 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

81
จางเหมาซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 

๔๐๐ กิโลวัตต ยี่หอ VICO จํานวน ๑ งาน
12,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชุนหลีแบตเตอรี่ รานชุนหลีแบตเตอรี่ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.332 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

82
จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน ม ๕๕๒๗ จันทบุรี จํานวน ๑ งาน
5,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานประสิทธิ์ทําเบาะ รานประสิทธิ์ทําเบาะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.333 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

83
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ ดาวนไลท LED ๑๗

 W จํานวน ๕๐ ชุด
7,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.334 /๒๕๖๔ วันที่  22 /07/64

84
 ซื้อวัสดุกอสรางไมตะเคียนทอง จํานวน ๙

 รายการ
155,612.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงคาไมแปรรูป โรงคาไมแปรรูป ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.334 /๒๕๖๔ วันที่  29 /07/64

85 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๑ รายการ 11,445.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน จ.เจริญพาณิชย ราน จ.เจริญพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.335 /๒๕๖๔ วันที่  23 /07/64

86 ซื้อจัดซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๖ รายการ 138,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชางบุญ รานชางบุญ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.335 /๒๕๖๔ วันที่  29 /07/64

87 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 16,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)รานอวนสามแยก(ชัยพรพาณิชย)ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.336 /๒๕๖๔ วันที่  23 /07/64

88

จางเหมาซอมแซมหลังคาบอน้ําดิบ ค.ส.ล.

 ขนาดความจุ ๘๐ ลบ.ม. และขนาดความ

จุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๑ งาน

460,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จันทบุรีคาเหล็ก หจก.จันทบุรีคาเหล็ก ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.336 /๒๕๖๔ วันที่  29 /07/64

89
ซื้อวัสดุกอสราง ตะแกรงเทพื้น แบบแผน 

๔ มิลลิเมตร จํานวน ๑๒ แผน
5,760.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.337 /๒๕๖๔ วันที่  23 /07/64

90
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร โซเดียมไฮดรอกไซด

เกรดอุตสาหกรรม จํานวน ๑๕ กระสอบ
19,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํากษััท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.341 /๒๕๖๔ วันที่  30 /07/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยสร
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

91 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๗ รายการ 77,070.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.342 /๒๕๖๔ วันที่  30 /07/64

92

ซื้อวัสดุงานบานงานครัว กระดาษทําความ

สะอาดเครื่องแกวชนิดมวนยาว ๔๘ มวน/

กลอง จํานวน ๖ กลอง

10,849.80 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ริษัท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํากษััท แอ็ดวานซ แล็บ เทรดดิ้ง จํา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.343 /๒๕๖๔ วันที่  30 /07/64

93 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๕ รายการ 62,770.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําษัท สมชายพานิชสตีลจันทบุรี จําใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.344 /๒๕๖๔ วันที่  30 /07/64



1

จางเหมาซอมแซมหลังคาบอน้ําดิบ ค.ส.ล.

 ขนาดความจุ ๘๐ ลบ.ม. และขนาด

ความจุ ๒๐๐ ลบ.ม. จํานวน ๑ งาน

460,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.จันทบุรีคาเหล็ก หจก.จันทบุรีคาเหล็ก ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.347 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

2
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
19,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.348 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

3 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒๔ รายการ 12,898.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.349 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

4

ซื้อวัสดุการเกษตร พอแมหอยชักตีน 

ขนาด ๑๐-๑๕ ตัวตอกิโลกรัม จํานวน 

๑๒๐ กิโลกรัม

18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางรุงนภา วงเวียน นางรุงนภา วงเวียน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.350 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

5 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๘ รายการ 9,785.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.351 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

6
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๖ รายการ
93,999.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.352 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

7
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว โหลพลาสติก 

ขนาด ๑๐ ลิตร จํานวน ๑๓๒ ใบ
19,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.353 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

8
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๕ รายการ
32,880.03 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.355 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

9 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 13,030.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.356 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

10 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๔ รายการ 6,002.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.357 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

11

จางเหมาซอมชุดควบคุมมอเตอรเครื่อง

เปาอากาศ UNOZAWA รุน ARS-๑๒๕ 

เลขครุภัณฑ ๐๔-๑๖๗-๐๐๑๒๐-๐๐ และ

 ๐๔-๑๖๗-๐๐๑๒๑-๐๐ จํานวน ๑ งาน

45,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.358 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน สิงหาคม 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  4  สิงหาคม  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๙ รายการ 39,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.359 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

13 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๓ รายการ 10,896.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.360 /๒๕๖4 วันที่  04 /08/64

14
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
6,901.50 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.362 /๒๕๖4 วันที่  06 /08/64

15 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๘ รายการ 20,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิชสตีล

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.363 /๒๕๖4 วันที่  06 /08/64

16 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 37,340.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น พี เอ กรุป จํากัด บริษัท เอ็น พี เอ กรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.364 /๒๕๖4 วันที่  06 /08/64

17
ซื้อวัสดุการเกษตร เมล็ดพันธุพืชปุยสด 

(ถั่วพรา) จํานวน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม
24,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางจันทนา ธาราพรรค นางจันทนา ธาราพรรค ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.365 /๒๕๖4 วันที่  06 /08/64

18
ซื้อวัสดุการเกษตร (ผลิตน้ําหมักชีวภาพ/

สารสกัดสมุนไพร) จํานวน ๓ รายการ
94,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานลุงประดิษฐ รานลุงประดิษฐ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.366 /๒๕๖๔ วันที่  06 /08/64

19
ซื้อวัสดุการเกษตร (ผลิตน้ําหมักชีวภาพ/

สารสกัดสมุนไพร) จํานวน ๔ รายการ
61,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานคํามูลการเกษตร รานคํามูลการเกษตร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.367 /๒๕๖๔ วันที่  06 /08/64

20

ซื้อวัสดุการเกษตร หนอพันธุกลาหญา

แฝก (แฝกเปลือยราก) จํานวน 

๓๒๐,๐๐๐ กลา

80,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายบุญทิ้ง อิ่มเอี่ยม นายบุญทิ้ง อิ่มเอี่ยม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.368 /๒๕๖๔ วันที่  06 /08/64

21
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล

 จํานวน ๒๐๐ ลิตร
5,930.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี 

จํากัด

บริษัท เค.ซี.เอส. จันทบุรี 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.369 /๒๕๖๔ วันที่  06 /08/64

22  ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 15,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายประณี ปรางศรี นายประณี ปรางศรี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.371 /๒๕๖๔ วันที่  09 /08/64

23
ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ

โปสเตอร จํานวน ๑ เครื่อง
276,060.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.372 /๒๕๖๔ วันที่  09 /08/64

24 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๘ รายการ 7,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานยูเซงฮวด รานยูเซงฮวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.373 /๒๕๖๔ วันที่  09 /08/64

25 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 78,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.374 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

26 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ 16,710.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิรุงโรจน หจก.ศิรุงโรจน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.375 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

27 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๔ รายการ 19,560.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.376 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

28 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 7,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.377 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

29
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
5,800.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.378 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

30
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๗ 

รายการ
7,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.379 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

31 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๖ รายการ 75,050.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.380 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

32
ซื้อวัสดุการเกษตร ไรน้ําเค็มตัวเต็มวัย 

enrich แชแข็ง จํานวน ๔๕๐ กิโลกรัม
42,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายสุชัยวิชช เดชาภัทรวโรดม นายสุชัยวิชช เดชาภัทรวโรดม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.381 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

33 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.382 /๒๕๖๔ วันที่  10 /08/64

34
ซื้อวัสดุการเกษตร นอเพลียสกุงกุลาดํา 

จํานวน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ ตัว
120,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บากฟารม บากฟารม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.383 /๒๕๖๔ วันที่  11 /08/64

35

จางเหมาเพิ่มระบบทอลม เครื่องเปา

อากาศ UNOMACH เลชครุภัณฑ ๐๓-

๐๓๔-๐๐๐๙๙-๐๐ ครื่องเปาอากาศ 

UNOZAWA เลชครุภัณฑ ๐๔-๑๖๗-

๐๐๑๒๐-๐๐ และ ๐๔-๑๖๗-๐๐๑๒๑-

๐๐ จํานวน ๑ งาน

39,140.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.384 /๒๕๖๔ วันที่  11 /08/64

36 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๑ รายการ 7,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.387 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

37
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๒ 

รายการ
5,475.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานไชยชนะ รานไชยชนะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.388 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

38 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓๗ รายการ 28,126.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.389 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

39
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๑๐ 

รายการ
25,705.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.390 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

40

จางเหมาซอมผาคอนกรีตขุดลอกทอ

ประปาพรอมกลบดินระยะทาง ๓๐ เมตร

 ความลึกในหลุม ๒.๕๐ เมตร จํานวน ๑ 

งาน

35,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางเพชรวลี พรอมพรรค นางเพชรวลี พรอมพรรค ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.391 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

41 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 62,010.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.392 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

42
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๓ รายการ
24,375.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเท

รด จํากัด

บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเท

รด จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.393 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

43
ซื้อครุภัณฑงานบานงานครัว ตูทําน้ํารอน-

เย็น ถังคว่ํา จํานวน ๑ ตู
5,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.394 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

44 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๙ รายการ 85,680.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.395 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

45

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน ม ๕๕๒๗ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

9,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.396 /๒๕๖๔ วันที่  13 /08/64

46

ซื้อวัสดุการเกษตร แผน LDPE ใส ขนาด

 ๐.๓๐ มม. x ๖ ม. x ๑๐๐ ม. จํานวน ๑

 มวน

17,120.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุชาดา กิจพิบูลย นางสาวสุชาดา กิจพิบูลย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.397 /๒๕๖๔ วันที่  16 /08/64

47 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 16 รายการ 89,020.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.398 /๒๕๖๔ วันที่  16 /08/64

48 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๒ รายการ 47,790.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.399 /๒๕๖๔ วันที่  16 /08/64

49

จางซอมเปลี่ยนอะไหลเครื่องผลิตน้ํา 

หมายเลขครุภัณฑ ๐๔-๐๔๑-๐๐๑๐-๐๐

 จํานวน ๑ งาน

17,655.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 บริษัท มิตร-ซายน เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

 บริษัท มิตร-ซายน เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.400 /๒๕๖๔ วันที่  16 /08/64

50
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
8,700.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชาดาพาณิชย รานชาดาพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.401 /๒๕๖๔ วันที่  16 /08/64

51 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๓ รายการ 12,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เฟอรนิเจอร เอาทเล็ท หจก.เฟอรนิเจอร เอาทเล็ท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.403 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

52 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 20 รายการ 22,920.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.404 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

53 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒๒ รายการ 31,185.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปทมาพร ปูหงส นางสาวปทมาพร ปูหงส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.405 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

54 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒๐ รายการ 54,656.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.406 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

55

จางจัดพิมพเอกสารเผยแพร ประจําเดือน 

เมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๔ จํานวน ๕๐๐ 

เลม

12,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.407 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
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ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

56
จางจัดพิมพแผนพับการปลูกเมลอนดวย

ปุยหมักดินเลนนากุง จํานวน ๓,๐๐๐ ใบ
9,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.408 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

57

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หองประชุมอาคาร กปร.(ชั้นลาง) ขนาด 

๔๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ งาน

17,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.409 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

58
จางเหมาซอมบํารุงทอสงน้ําที่บริเวณ

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา จํานวน ๑ งาน
50,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.410 /๒๕๖๔ วันที่  17 /08/64

59
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๗ 

รายการ
69,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานดาวรุงสยาม รานดาวรุงสยาม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.412 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

60
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร Imidazole ๑ kg/

ขวด
16,927.40 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.413 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

61 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๓ รายการ 6,904.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.414 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

62
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๙ 

รายการ
65,754.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานจี่เซงฮวด รานจี่เซงฮวด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.415 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

63 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๖ รายการ 25,038.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.416 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

64 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๒ รายการ 42,620.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.417 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

65
ซื้อวัสดุกอสราง ยางมะตอยสําเร็จ จํานวน

 ๕๐ ถุง
5,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.418 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

66

จางเหมาซอมมอเตอรไฟฟา ขนาด ๓ 

แรงมา เครื่องผสมอาหาร เลขครุภัณฑ 

๐๔-๐๖๔-๐๐๐๑๒-๐๐ และปมลม ยี่หอ 

ARWANA รุน HB๕๒๙T เลขครุภัณฑ 

๐๓-๐๐๒-๐๐๓๘๕-๐๐ จํานวน ๑ งาน

6,505.60 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.419 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

67 ซื้อครุภัณฑการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 63,220.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.420 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

68

จางเหมาซอมบํารุงระบบกรองน้ําที่

บริเวณสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา จํานวน ๑

 งาน

190,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.421 /๒๕๖๔ วันที่  19 /08/64

69

จางเหมาบริการซอมพรอมเปลี่ยนอะไหล 

เครื่องลิควิดโครมาโตกราฟ HPLC ๑๒๖๐

 หมายเลขครุภัณฑ ๐๔-๐๐๒-๐๐๖๙๑-

๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

19,195.59 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส 

(ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส 

(ประเทศไทย) จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.422 /๒๕๖๔ วันที่  20 /08/64

70
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๑๓ 

รายการ
30,160.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.423 /๒๕๖๔ วันที่  20 /08/64

71 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ 28,141.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท โชคทุงรี วิศวกรรม 

จํากัด

บริษัท โชคทุงรี วิศวกรรม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.424 /๒๕๖๔ วันที่  20 /08/64

72
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๒ 

รายการ
17,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย หจก.อินเทรนด รุงเรืองทรัพย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.425 /๒๕๖๔ วันที่  20 /08/64

73 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน ๒ รายการ 50,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชาดาพาณิชย รานชาดาพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.426 /๒๕๖๔ วันที่  20 /08/64

74 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๙ รายการ 36,565.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.427 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

75
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๕ 

รายการ
26,040.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.428 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

76
ซื้อวัสดุกอสราง คอนกรีตกําลังอัด จํานวน

 ๘ ลูกบาศกเมตร
18,240.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.429 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

77
ซื้อวัสดุการเกษตร ตะกราปลูกผัก จํานวน

 ๒,๐๐๐ ใบ
40,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชาดาพาณิชย รานชาดาพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.430 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

78
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๔ รายการ
9,105.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร

รานอารยะรุงเจริญกิจการ

เกษตร
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.431 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

79 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๕ รายการ 20,540.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.432 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

80 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ 25,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.433 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

81
ซื้อวัสดุการเกษตร หนาดิน (๑ เที่ยว/๕ 

ลบ.ม.) จํานวน ๕ เที่ยว
13,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากูล นายจินดา ฉัยยากูล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.434 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

82
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๓ 

รายการ
7,808.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานไชยชนะ รานไชยชนะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.435 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

83 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๙ รายการ 35,230.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.436 /๒๕๖๔ วันที่  23 /08/64

84

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หองสูตร ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU จํานวน ๑

 งาน

5,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.437 /๒๕๖๔ วันที่  24 /08/64

85
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๓ 

รายการ
14,720.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานไชยชนะ รานไชยชนะ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.438 /๒๕๖๔ วันที่  24 /08/64

86 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๘ รายการ 8,530.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.439 /๒๕๖๔ วันที่  24 /08/64

87 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๗ รายการ 45,751.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.440 /๒๕๖๔ วันที่  24 /08/64

88
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร Eclipse Plus C๘, 

๓.๕ m, ๔.๖x๑๕๐ mm จํานวน ๑ ชิ้น
41,837.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.441 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

89 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๘ รายการ 80,883.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.442 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

90
ซื้อวัสดุการเกษตร หนาดิน จํานวน ๕ 

เที่ยว
13,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายจินดา ฉัยยากูล นายจินดา ฉัยยากูล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.443 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

91  ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๒ รายการ 14,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางรุงฤดี สิทธิพล นางรุงฤดี สิทธิพล ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.444 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

92

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หองศิลป ขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน 

๑ งาน

14,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.445 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

93 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๗ รายการ 5,144.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเขยพรสุดาพันธุไม (ตังเส็ง) รานเขยพรสุดาพันธุไม (ตังเส็ง) ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.446 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

94
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๑๑ รายการ
60,521.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.447 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

95
จางซอมแซมประตูหนาตางอาคาร

ชลประทาน จํานวน ๒ รายการ
17,950.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.448 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

96
จางซอมแซมมุงลวดบานพักขาราชการ 

จํานวน ๓ รายการ
32,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.449 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

97
 จางซอมแซมหนาตางอลูมิเนียม-กระจก

หลังอาคารอํานวยการ จํานวน ๓๑ ชุด
27,590.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.450 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

98
ซื้อวัสดุกอสราง คอนกรีตกําลังอัด จํานวน

 ๑๓ ลูกบาศกเมตร
29,640.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.451 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

99

จางเหมาซอมเครื่องเติมอากาศดวย

เครื่องยนตดีเซล ๑๐ แรงมา ยี่หอ ITO รุน

 IR-๘๐L เลขครุภัณฑ ๖๑-๒๑๔-

๑๔๐๑๐๑๖๐๐๐๐-๒๘๒๐๐๑-๐๐๑ และ

เครื่องเปาอากาศแบบ Rotary Blower 

๗.๕ กิโลวัตต ยี่หอ UNOMACH เลข

ครุภัณฑ ๐๓-๐๓๔-๐๐๐๙๙-๐๐ จํานวน

 ๑ เครื่อง

80,725.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.452 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

100

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศขนาด 

๓๖,๐๐๐ BTU เลขครุภัณฑ ๖๒-๒๑๔-

๑๐๐๓๐๐๑๐๐๒๑-๒๘๒๐๐๑-๐๐๑ และ

เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU 

เลขครุภัณฑ ๐๑-๑๐๓-๐๐๒๙๘-๐๐ 

จํานวน ๒ เครื่อง

18,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.453 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

101

จางเหมาซอมบํารุงสายไฟแรงต่ําหมอ

แปลงบริเวณสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

จํานวน ๑ งาน

47,853.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย ศักดิ์สมบูรณ นายธวัชชัย ศักดิ์สมบูรณ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.454 /๒๕๖๔ วันที่  25 /08/64

102
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล

 จํานวน ๔๐๐ ลิตร
11,388.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.455 /๒๕๖๔ วันที่  26 /08/64

103
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๑๑ รายการ
60,521.34 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.456 /๒๕๖๔ วันที่  26 /08/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

104

ซื้อวัสดุการเกษตร ถุง LL พิมพปุย

อินทรียดินเลนนากุง ขนาด ๑๑x๒๐ ซม. 

จํานวน ๑๐๐ กิโลกรัม

11,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน เอส พี เค พลาสติก ราน เอส พี เค พลาสติก ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.457 /๒๕๖๔ วันที่  26 /08/64

105
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร หมึกเครื่องพิมพ 

จํานวน ๔๓ รายการ
397,225.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.พ.ีพ.ีคัลเลอร กรุป หจก.พ.ีพ.ีคัลเลอร กรุป ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.458 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

106 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๗ รายการ 16,205.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.459 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

107 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 9,480.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.460 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

108 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๔ รายการ 19,367.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.461 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

109 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 36,790.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.462 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

110 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 9,305.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.463 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

111 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๓๔ รายการ 55,230.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.464 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

112 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๕ รายการ 65,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.465 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

113
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๙ รายการ
68,940.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.466 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

114
ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒๔ 

รายการ
55,690.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.467 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

115
จางเหมาซอมประตู และหนาตางอาคาร

หอพัก จํานวน ๑ งาน
55,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.468 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64

116
จางเหมาซอมบํารุงรถนําชมคันที่ ๒ 

จํานวน ๑ งาน
45,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.469 /๒๕๖๔ วันที่  31 /08/64



1 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๒ รายการ 14,890.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.470 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

2
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร Transfer pipette 

๓ ml (๕๐๐ชิ้น/กลอง) จํานวน ๑๒ กลอง
7,383.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค

 จํากัด

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.471 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

3
จางเหมาขัดอะคริลิค จํานวน ๒๗ ตาราง

เมตร
43,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานบูรพา อควาเรียม แอนด 

ซีฟูด

รานบูรพา อควาเรียม แอนด 

ซีฟูด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.472 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

4

จางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด ๑,๐๐๐

 กิโลวัตต ยี่หอ Cumford-Turbo หลัง

อาคารโรงสูบน้ําศูนยฯ จํานวน ๑ งาน

24,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รานชุนหลีแบตเตอรี่  รานชุนหลีแบตเตอรี่ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.473 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

5 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๑๓ รายการ 10,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพรสุดาพันธุไม รานพรสุดาพันธุไม ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.474 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

6
จางพิมพปายสื่อความหมาย จํานวน ๔ 

รายการ
7,590.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โรงพิมพจิรเมธ โรงพิมพจิรเมธ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.475 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

7
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น จํานวน ๔ 

รายการ
27,740.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.476 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

8

จางเหมาซอมบํารุงระบบถังกรองน้ํา

ทะเลที่บริเวณสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา 

จํานวน ๑ งาน

120,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นายมนตชัย สุดสงวน นายมนตชัย สุดสงวน ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.477 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

9 จางพิมพแผนพับ จํานวน ๒ รายการ 25,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หจก.โปรออฟเซท หจก.โปรออฟเซท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.478 /๒๕๖4 วันที่  01 /09/64

10

จางเหมาซอมประตู กระจก หนาตาง

อลูมิเนียมออฟฟศโรงเพาะฟก จํานวน ๑

 งาน

22,890.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.479 /๒๕๖4 วันที่  02 /09/64

11 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๕ รายการ 170,650.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
รานบูรพา อควาเรียม แอนด 

ซีฟูด

รานบูรพา อควาเรียม แอนด 

ซีฟูด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.480 /๒๕๖4 วันที่  02 /09/64

12 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๔ รายการ 7,252.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานออฟฟศมารต รานออฟฟศมารต ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.481 /๒๕๖4 วันที่  06 /09/64

ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน กันยายน 2564

(ชื่อหนวยงาน) ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

                                              วันที่  1  กันยายน  2564 แบบ.สขร.1

ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

13 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 5,450.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.482 /๒๕๖4 วันที่  06 /09/64

14 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๖ รายการ 10,093.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.483 /๒๕๖4 วันที่  08 /09/64

15 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๒ รายการ 8,850.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานชาดาพาณิชย รานชาดาพาณิชย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.484 /๒๕๖4 วันที่  09 /09/64

16 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 10,770.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.485 /๒๕๖4 วันที่  10 /09/64

17
จางซอมแซมประตูหองวิเคราะหน้ํา 

จํานวน ๒ บาน
9,550.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.486 /๒๕๖4 วันที่  11 /09/64

18

 จางเหมาซอมบํารุงรถบรรทุกสวนบุคคล

 หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๕๗๙ จันทบุรี 

จํานวน ๑ งาน

89,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.487 /๒๕๖4 วันที่  08 /09/64

19

จางซอมกลองบันทึกวีดีโอวงจรปด 

หมายเลขครุภัณฑ ๖๑-๒๑๔-

๑๓๐๒๐๐๑๐๐๐๑-๒๘๒๐๐๑-๐๐๑ 

จํานวน ๑๐ ตัว

26,215.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.488 /๒๕๖4 วันที่  09 /09/64

20
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร สาย Lan Cat๖ 

๓๐๕/กลอง จํานวน ๒ กลอง
9,737.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.489 /๒๕๖4 วันที่  09 /09/64

21 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๕ รายการ 38,948.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.490 /๒๕๖4 วันที่  09 /09/64

22 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๒ รายการ 6,030.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.491 /๒๕๖๔ วันที่  09 /09/64

23

จางเหมาซอมกลองวงจรปด หมายเลข

ครุภัณฑ ๐๖-๐๐๕-๐๐๒๐๑-๐๐ จํานวน

 ๘ ตัว

11,556.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.492 /๒๕๖๔ วันที่  10 /09/64

24

จางเหมาซอมบํารุงตูควบคุมมอเตอร

เครื่องสูบน้ําชนิด Horizontal 

Multistage ขนาด ๕๐ แรงมา 

หมายเลขครุภัณฑ ๐๓-๐๒๒-๐๑๐๙๘-

๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

21,999.20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.493 /๒๕๖๔ วันที่  10 /09/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

25

จางเหมาซอมบํารุงมอเตอรเครื่องสูบน้ํา 

ขนาด ๕๐ แรงมา หมายเลขครุภัณฑ 

๐๓-๐๒๒-๐๑๐๙๗-๐๐ จํานวน ๑ เครื่อง

27,820.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.494 /๒๕๖๔ วันที่  10 /09/64

26
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
5,600.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.495 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

27 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 5,216.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.496 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

28

ซื้อวัสดุกอสราง รางตัวซีชุปซิงค ๓ นิ้ว x

 ๑-๑/๒ นิ้ว x ๒.๓ มิลลิเมตร จํานวน 

๑๐ เสน

9,100.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.497 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

29

จางเหมาซอมบํารุงรถยนต หมายเลข

ทะเบียน กบ ๙๗๗๘ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

5,824.01 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สยามนิสสันตะวันออก

 จํากัด

บริษัท สยามนิสสันตะวันออก 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.498 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

30
จางเหมาซอมแซมประตูมุงลวดบานพัก

ขาราชการ จํานวน ๕ บาน
9,250.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ช.ภิรมณพรการคา ราน ช.ภิรมณพรการคา ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.499 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

31

จางเหมาซอมแซมทาสีหลังคา อาคาร

สํานักงานศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุง

กระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

จํานวน ๑ รายการ

467,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หางหุนสวนจํากัด ธนิสร การ

โยธา

หางหุนสวนจํากัด ธนิสร การ

โยธา
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.500 /๒๕๖๔ วันที่  13 /09/64

32

จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลข

ทะเบียน บท ๒๙๑๙ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

92,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด

บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.501 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

33
จางเหมาซอมบํารุงรถนําชมคันที่ ๒ 

จํานวน ๑ งาน
15,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด

บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.502 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

34

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หองสูตร ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ 

BTU จํานวน ๑ งาน

10,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.503 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

35

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

หอพักหอง ๒๑๔ ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU 

จํานวน ๑ งาน

8,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.504 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

36

จางเหมาซอมบํารุงรถยนตหมายเลข

ทะเบียน กข ๒๑๘๑ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

5,750.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส

หจก.เจริญกิจเซลส แอนด 

เซอรวิส
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.505 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

37

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

โรงครัว เบอร ๒,๓,๕,๖ ขนาด ๓๐,๐๐๐ 

BTU จํานวน ๑ งาน

56,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.507 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

38

จางเหมาซอมบํารุงรถหกลอ หมายเลข

ทะเบียน ๔๐-๐๑๙๐ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

59,000.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางกินรี เอกระ นางกินรี เอกระ ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.508 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

39 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๓ รายการ 5,300.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.509 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

40 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๔ รายการ 13,510.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.510 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

41 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๗ รายการ 10,500.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.511 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

42
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๒ รายการ
38,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)

รานอวนสามแยก(ชัยพร

พาณิชย)
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.512 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

43 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน 3 รายการ 6,400.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด

บริษัท สมชายพานิช สตีล 

จันทบุรี จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.513 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

44
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหลอลื่น น้ํามันดีเซล

 จํานวน ๓,๔๑๖ ลิตร
99,986.32 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด

บริษัท เนเชอรัล ปโตรเลี่ยม 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.514 /๒๕๖๔ วันที่  15 /09/64

45 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน ๕ รายการ 14,552.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด

บริษัท เพาเวอร ซี 

คอมพิวเตอร จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.515 /๒๕๖๔ วันที่  16 /09/64

46
จางเหมาซอมบํารุงรถไถ หมายเลข

ทะเบียน ตค 39 จันทบุรี จํานวน ๑ งาน
6,830.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานอูชางแพท รานอูชางแพท ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.516 /๒๕๖๔ วันที่  16 /09/64

47 ซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน ๗ รายการ 24,530.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานกิตติซัพพลาย รานกิตติซัพพลาย ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.517 /๒๕๖๔ วันที่  16 /09/64



ตุผลที่คัดเลือกโดยส
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับ

ที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา

48

จางเหมาซอมบํารุงตูควบคุมไฟฟา 

หมายเลขครุภัณฑ ๐๕-๐๓๕-๐๐๐๐๗-

๐๐ จํานวน ๑ งาน

13,910.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ราน ทีพีเอ็ม มอเตอร ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.518 /๒๕๖๔ วันที่  16 /09/64

49

จางเหมาซอมบํารุงรถหกลอหมายเลข

ทะเบียน ๘๐-๘๕๙๔ จันทบุรี จํานวน ๑ 

งาน

13,340.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด

บริษัท บอส เรซซิ่ง 2021 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.519 /๒๕๖๔ วันที่  17 /09/64

50
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 

จํานวน ๘ รายการ
49,979.70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง 

จํากัด
บริษัท ไบโอแล็บ เทรดดิ้ง จํากัด ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.520 /๒๕๖๔ วันที่  17 /09/64

51 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๔ รายการ 26,034.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.521 /๒๕๖๔ วันที่  20 /09/64

52

จางเหมาซอมเครื่องปรับอากาศภายใน

โรงครัว หองกระจก หอพัก ขนาด 

๑๘,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ BTU จํานวน ๑ งาน

11,200.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานเจริญดี เซอรวิส รานเจริญดี เซอรวิส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.522 /๒๕๖๔ วันที่  21 /09/64

53 ซื้อวัสดุไฟฟาและวิทยุ จํานวน ๖ รายการ 28,310.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส รานพลอยแสงไลทติ้งเฮาส ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.524 /๒๕๖๔ วันที่  21 /09/64

54
ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๔ 

รายการ
33,240.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยวันดี ศูนยวันดี ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.525 /๒๕๖๔ วันที่  22 /09/64

55 ซื้อวัสดุกอสราง จํานวน ๑๑ รายการ 14,243.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด

บริษัท เจริญเคหะ โฮมมารท 

จํากัด
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.527 /๒๕๖๔ วันที่  28 /09/64

56
ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษถายเอกสาร 

A๔ ๘๐ แกรม จํานวน ๑๑๓ รีม
12,430.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด อินเทรนด 

รุงเรืองทรัพย

หางหุนสวนจํากัด อินเทรนด 

รุงเรืองทรัพย
ใชเกณฑราคาต่ําสุด ศคบ.528 /๒๕๖๔ วันที่  28 /09/64
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