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

เหตุผลที่
ได้รับการ

เลขที่และวันที่
1 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 1,500.00     นางอรุณี ทสามนต์ 1,500.00      นางอรุณี ทสามนต์ 1,500.00      จ.357/2563

วันที่ 20 ก.ค.63
2 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 800.00        นางเรณู จติสงวน 800.00         นางเรณู จติสงวน 800.00        จ.360/2563

วันที่ 22 ก.ค.63
3 878,791.00     เฉพาะเจาะจง 20,000.00   น.ส.พมิพพ์นิต จนัทร์เกษม 20,000.00    น.ส.พมิพพ์นิต จนัทร์เกษม 2,000.00      ใบส่ังซ้ือ283/2563

วันที่ 24 ก.ค.63

4 878,791.00     เฉพาะเจาะจง 24,500.00   ร้านท้ายตลาดการเกษตร 24,500.00    ร้านท้ายตลาดการเกษตร 24,500.00    ใบส่ังซ้ือ284/2563

วันที่ 24 ก.ค.63

5 309,800.00     เฉพาะเจาะจง 4,800.00     หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 4,800.00      หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ 4,800.00      ใบส่ังซ้ือ281/2563

วันที่ 21 ก.ค.63

6 1,498,405.00  เฉพาะเจาะจง 3,050.00     อูช่่างหนุ่ม 3,050.00      อูช่่างหนุ่ม 3,050.00      ใบส่ัจา้ง286/2563

วันที่ 24 ก.ค.63

7 487,080.00     เฉพาะเจาะจง 342.00        หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00         หจก.ปากแซงออกซิเย่น 342.00        จ.371/2563

วันที่ 30 ก.ค.63

8 487,080.00     เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.365/2563

วันที่ 13 ก.ค.63
9 878,791.00     เฉพาะเจาะจง 256.00        หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 256.00         หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก 256.00        จ.370/2563

วันที่ 30 ก.ค.63

10 878,791.00     เฉพาะเจาะจง 7,800.00     บรรจงฟาร์ม 7,800.00      บรรจงฟาร์ม 7,800.00      ใบส่ังซ้ือ289/2563

วันที่ 3 ส.ค.63

11 1,498,405.00  เฉพาะเจาะจง 9,095.00     บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 9,095.00      บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 9,095.00      ใบส่ัซ้ือ280/2563

วันที่ 22 ก.ค.63
12 878,791.00     เฉพาะเจาะจง 7,200.00     บรรจงฟาร์ม 7,200.00      บรรจงฟาร์ม 7,200.00      ใบส่ังซ้ือ294/2563

วันที่ 10 ส.ค.63
13 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 4,312.00     หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 4,312.00      หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน 4,312.00      ใบส่ังซ้ือ296/2563

วันที่ 13 ส.ค.63
14 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 4,624.00     บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ. 4,624.00      บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ. 4,624.00      ใบส่ังซ้ือ297/2563

วันที่ 14 ส.ค.63

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

ศูนยว์จิยัและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังจนัทบุรี

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (วัตถดิุบฯ) วัสดุวิทยาศาสตร์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (วัตถดิุบฯ) เหมารถตู้
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
เงินทุนหมุนเวียนฯ

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (ควบคุม
ก ากับฯ)

ค่าจา้งตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (ควบคุม
ก ากับฯ)

ซ่อมบ ารุงยานพาหนะ
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปรงใหญ่ วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

เงินทุนหมุนเวียนฯ
วัสดุการเกษตร

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

วัสดุเชื้อเพลิง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง
พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

วัสดุกอ่สร้าง
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง



15 309,800.00     เฉพาะเจาะจง 6,395.00     ร้านออฟฟศิมาร์ต 6,395.00      ร้านออฟฟศิมาร์ต 6,395.00      ใบส่ังซ้ือ295/2563

วันที่ 13 ส.ค.63

16 46,000.00       เฉพาะเจาะจง 20,544.00   บริษัท เซฟแอนด์ซายส์แอนซ์ จ ากดั 20,544.00    บริษัท เซฟแอนด์ซายส์แอนซ์ จ ากดั 20,544.00    ใบส่ัซ้ือ287/2563

วันที่ 3 ส.ค.63
17 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 1,200.00     บรรจงฟาร์ม 1,200.00      บรรจงฟาร์ม 1,200.00      ใบส่ังซ้ือ298/2563

วันที่ 14 ส.ค.63
18 418,900.00     เฉพาะเจาะจง 645.00        บ.เทเวศประกนัภัย จ. 645.00         บ.เทเวศประกนัภัย จ. 645.00        จ.382/2563

วันที่ 18 ส.ค.63

19 1,498,405.00  เฉพาะเจาะจง 150.00        รถตู้จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00         รถตู้จนัทบรีุ-หมอชิต 150.00        จ.384/2563

วันที่ 21 ส.ค.63

20 35,456.00       เฉพาะเจาะจง 1,300.00     นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00      นายอนุชาติ สินธุนาวา 1,300.00      จ.383/2563

วันที่ 18 ส.ค.63

พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

จา้งต่อทะเบยีนรถยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

ระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปรงใหญ่ วัสดุส านักงาน

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (ISOและ
GLP)

ค่าจา้งตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่าง

เปน็ผู้จ าหน่าย
โดยตรง

พัฒนาและบริหาร (ผลิต
ลูกพันธ์ุสัตว์น้ า)

วัสดุการเกษตร
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (ควบคุม
ก ากับฯ)

เหมารถตู้
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง

พัฒนาคุณภาพ (ตรวจ
รับรองกุ้ง)

ค่าจา้งเหมาเรือยนต์
เปน็ผู้จ าหน่าย

โดยตรง


