
ล าดับที่ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษ/ี ชื่อผู้ประกอบการ รายการพสัดุที่จดัซ้ือจดัจา้ง จ านวนเงินรวม  เหตุผลสนับสนุน

เลขประจ าตัวประชาชน ที่จดัซ้ือจดัจา้ง
(๒) (๕)

1 4101400026981 ร้านท้ายตลาดการเกษตร วัสดุการเกษตร 4,400.00      10-ม.ิย.-63 บร.OOQ630600010 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

2 3220100174933 ร้านเกา๊อะแควเร่ียม วัสดุการเกษตร 2,700.00      16-ม.ิย.-63 บร.14/06 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

3 0994000273461 บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ บมจ. วัสดุงานบ้านงานครัว 352.00         17-ม.ิย.-63 บร.11209004004580 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

4 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,300.00      16-ม.ิย.-63 บร.17/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

5 0107555000139 บ.วิริยะประกนัภัย ต่อทะเบียนรถยนต์ 1,099.00      1-ก.ค.-63 บร.E012802 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

6 0107555000139 บ.วิริยะประกนัภัย ต่อทะเบียนรถยนต์ 899.00         1-ก.ค.-63 บร.E012804 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

7 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,895.00      15-ม.ิย.-63 บร.22/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

8 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,895.00      15-ม.ิย.-63 บร.22/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

9 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 3,600.00      17-ม.ิย.-63 บร.25/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
10 0105546055536

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์
แอนซ์ จ ากดั

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 4,290.70      22-ม.ิย.-63 บร.0019902 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
11 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 600.00         17-ม.ิย.-63 บร.6923/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
12 0125555014685 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั วัสดุส านักงาน 750.00         26-ม.ิย.-63 บร.BC20061863 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

13 0225548000312 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุกอ่สร้าง 875.00         14-ก.ค.-63 บร.IV630625-0001 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

14 3249900131609 ส่งเสริมการประมง วัสดุการเกษตร 4,650.00      10-ก.ค.-63 บร.0689/014 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

15 3330800663502 นายประณี ปรางศรี วัสดุการเกษตร 4,975.00      10-ก.ค.-63 บร.03/08 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

16 0223535000490 หจก.ออกซิเจน ภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 256.00         22-ก.ค.-63 บร.3-6306-023 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

17 0125555014685 บริษัท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั วัสดุคอมพวิเตอร์ 290.00         9-ก.ค.-63 บร.BC20070626 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

18 3220200106905 ร้านเจห้ญิงปูทะเลสด วัสดุการเกษตร 2,136.00      14-ก.ค.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

19 0225524000011 บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จ ากัด ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,651.46      1-ก.ค.-63 บร.SVROI20012904 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

20 0225532000016 บริษทั ต้นฉบับ จ ากดั วัสดุส านักงาน 3,000.00      3-ก.ค.-63 บร.0204/005 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
ประจ าไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังจันทบุรี

เอกสารอา้งองิ (6)

(๑) (๓) (๔) วันที่ เลขที่ (๗)



21 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 815.00         14-ก.ค.-63 บร.16/257 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

22 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 120.00         14-ก.ค.-63 บร.17/257 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

23 3220600034057 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร วัสดุการเกษตร 2,250.00      15-ก.ค.-63 บร.2850/114 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

24 3249900131609 ส่งเสริมการประมง วัสดุการเกษตร 1,350.00      21-ก.ค.-63 บร.0690/014 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

25 - นายอภิชัย เจริญจติต์ วัสดุการเกษตร 3,600.00      20-ก.ค.-63 บร.26/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

26 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,300.00      16-ก.ค.-63 บร.18/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

27 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 480.00         20-ก.ค.-63 บร.6924/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

28 - นางอรุณี ทสามนต์ วัสดุการเกษตร 1,500.00      21-ก.ค.-63 บร.01/03 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

29 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 800.00         24-ก.ค.-63 บร.15/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

30 0213533000565 หจก ปากแซงออกซิเย่น วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 342.00         30-ก.ค.-63 บร.TO026307067 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

31 - รถตู้จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         24-ก.ค.-63 บร.18/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

32 0223535000490 หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 256.00         31-ก.ค.-63 บร.3-6307-028 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

33 3220100279654 อูช่่างหนุ่ม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 3,050.00      24-ก.ค.-63 บร.0973/20 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

34 0103548047415 หจก.วินเนอร์ องิค์ โปรดักส์ วัสดุส านักงาน 4,800.00      31-ก.ค.-63 บร.020/0348 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

35 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 7,200.00      11-ส.ค.-63 บร.6927/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
36 0223524000043 หจก.ไพรัชแกส๊และน้ ามัน วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4,312.00      13-ส.ค.-63 บร.14890/298 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
37 0225548000312 บ.เจริญเคหะโฮมมาร์ท วัสดุกอ่สร้าง 4,624.00      14-ส.ค.-63 บร.IV630814-0002 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
38 3240300533597 บรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 1,200.00      14-ส.ค.-63 บร.6928/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
39 - รถตู้จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         21-ส.ค.-63 บร.22/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

40 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,300.00      18-ส.ค.-63 บร.20/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

41 3229900006421 ร้านจีเ่ซ่งฮวด วัสดุงานบ้านงานครัว 4,800.00      18-ส.ค.-63 บร.0721/015 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

42 0213533000565 หจก.ปากแซงออกซิเย่น วัสดุวิทยาศาสตร์ 171.00         31-ส.ค.-63 บร.T026308056 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

43 - รถตู้จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         28-ส.ค.-63 บร.23/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

44 - ร้านมอเตอร์สปอร์ต วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 100.00         31-ส.ค.-63 บร.012/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

45 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 2,170.00      8-ก.ย.-63 บร.32125/643 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

46 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 3,700.00      3-ก.ย.-63 บร.32128/643 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



47 3220100279654 อูช่่างหนุ่ม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 3,960.00      8-ก.ย.-63 บร.0969/20 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

48 3229900020149 ร้านออฟฟศิมาร์ต วัสดุส านักงาน 820.00         1-ก.ย.-63 บร.15/275 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
49 3220500103758 ร้านพลอยแสงไลท์ต้ิงเฮ้าส์ วัสดุไฟฟา้และวิทยุ 960.00         1-ก.ย.-63 บร.1073/022 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
50 3240300533597 ร้านบรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 300.00         8-ก.ย.-63 บร.6929/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

51 - รถตู้จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         9-ก.ย.-63 บร.10/3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

52 - รถตู้จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         11-ก.ย.-63 บร.26/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

53 3220200160756 นายอนุชาติ สินธุนาวา ค่าจา้งเหมาเรือยนต์ 1,300.00      15-ก.ย.-63 บร.28/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

54 0223535000490 หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 128.00         31-ก.ค.-63 บร.3-6308-029 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

55 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 850.00         10-ก.ย.-63 บร.20/4 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

56 3220100392388 นางเรณู จติสงวน วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทยื 800.00         10-ก.ย.-63 บร.18/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

57 0125555014685 บริษ ท แอดไวซ์ ไอที อนิฟนิิท จ ากดั วัสดุคอมพวิเตอร์ 130.00         16-ก.ย.-63 บร.BC20090807 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

58 3220100279654 อูช่่างหนุ่ม ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 4,100.00      17-ก.ย.-63 บร.0997/20 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

59 0225548000312 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุการเกษตร 600.00         17-ก.ย.-63 บร.IV630917-0001 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

60 - ร้านลุงหลาด วัสดุการเกษตร 720.00         15-ก.ย.-63 บร.27/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

61 3800200302105 ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร วัสดุการเกษตร 1,900.00      15-ก.ย.-63 บร.31869/638 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

62 3220600940635 ประสิทธ์ิ ท าเบาะ วัสดุการเกษตร 2,000.00      17-ก.ย.-63 บร.0387/008 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

63 0223535000490 หจก.ออกซิเจนภาคตะวันออก วัสดุการเกษตร 128.00         14-ก.ย.-63 บร.3-6309-013 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

64 3240300533597 อ านาจฟาร์ม วัสดุการเกษตร 3,600.00      15-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
65 - ร้านเรวัตอฐิประสาน วัสดุกอ่สร้าง 425.00         17-ก.ย.-63 บร.2/15 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

66 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 3,570.00      15-ก.ย.-63 บร.32200/644 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

67 0225548000312 บริษัท เจริญเคหะโฮมมาร์ท จ ากดั วัสดุการเกษตรและวัสดุกอ่สร้าง 995.00         15-ก.ย.-63 บร.IV630915-0005 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

68 3240300533597 ร้านบรรจงฟาร์ม วัสดุการเกษตร 2,100.00      16-ก.ย.-63 บร.6930/139 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง
69 3220600034057 ร้าน อ.รุ่งเรืองการเกษตร วัสดุการเกษตร 2,010.00      15-ก.ย.-63 บร.4144/166 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

70 3800200302105 ร้านอารยะรุ่งเจริญกจิการเกษตร วัสดุการเกษตร 3,000.00      17-ก.ย.-63 บร.31867/638 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

71 32201456989721 ร้านสีพยาเพิ่มพนูทรัพย์ วัสดุงานบ้านงานครัว 938.00         21-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

72 3220100548787 มินิบัส-รถตู้ จนัทบุรี-หมอชิต เหมารถตู้ 150.00         24-ก.ย.-63 บร.32/2 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง



73 3220100476587 ร้านช่างสู วัสดุงานบ้านงานครัว 311.00         24-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

74 3238478549989 ร้าน 20 บาท วัดใหม่ วัสดุงานบ้านงานครัว 626.00         24-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

75 3220400491878 ร้านเจม้น วัสดุงานบ้านงานครัว 230.00         24-ก.ย.-63 บร.10/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

76 3220322562310 ร้านหมอบุษบา วัสดุงานบ้านงานครัว 181.00         24-ก.ย.-63 บร.04/01 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

77 3220200222564 ร้านเจพ้ชัรี วัสดุงานบ้านงานครัว 208.00         24-ก.ย.-63 บร.8/3 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

78 3226665548977 ร้านเจกุ้ง้ วัสดุงานบ้านงานครัว 612.00         24-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

79 0223535000911 หจก.เจริญกจิ เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส ค่าซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1,000.00      24-ก.ย.-63 บร.32238/645 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

80 3228887985632 ร้านเจห้นึ่งเกาะขวาง วัสดุงานบ้านงานครัว 1,100.00      24-ก.ย.-63 บร.020/10 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

81 3220100465758 ร้านจูเ่ซ่งฮวด วัสดุการเกษตร 480.00         24-ก.ย.-63 บร.1255/8026 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

82 3220100658969 ร้านเจอ้ีด๊ วัสดุงานบ้านงานครัว 1,180.00      24-ก.ย.-63 บร.1/1 การจดัซ้ือจดัจา้งตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง

141,016.16  


