
รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500        

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
A ยังใม่ได้ด่าเนินการ คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง  

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200    

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   24   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

 

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

หน่วยนับ

 - 2 -

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน  

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500        

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 1  ส่งมอบ (25/10/60) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
A ยังใม่ได้ด่าเนินการ คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง  

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200    

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   30   เดือนตุลาคม   พ.ศ.2560

(1)

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.2 (ก่าหนดราคากลาง) ประกาศขึน้

เว็บไซด์แล้ว

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง  คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.2 (รูปแบบรายการ) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
ได้รับแบบแปลน

แล้ว

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200    

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 ร้านแสงศิลป์ ยี หอ้ VENZ รุ่น VM65-125B

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   6   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.2 (กา่หนดราคากลาง) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
ได้รับแบบแปลน

แล้ว

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200    

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   13   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.3 (ประกาศประกวดราคา) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
 

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C 1 (ส่องมอบ) (16/11/60)   

 C 2 (ตรวจรับ) (16/11/60)

สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
รอเบิกจ่าย บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

 

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C 1 (ส่องมอบ) (16/11/60)   

 C 2 (ตรวจรับ) (16/11/60)

ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)
รอเบิกจ่าย ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   20   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2560

(1)

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม) คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900   
ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.3 (ประกาศประกวดราคา) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
 

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

 

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   27   เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.5 (รอลงนาม)   คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

 

 

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์   

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง      B.1.6 (ลงนามสัญญา)       

 C1 ส่งมอบ (28/11/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000-5010   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง      B.1.6 (ลงนามสัญญา)       

 C1 ส่งมอบ (28/11/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.3 (ประกาศประกวดราคา) คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
 

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   4   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2560

(1)

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.6 (ลงนามสัญญา) 35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.6 (ลงนามสัญญา) 89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.6 (ลงนามสัญญา) 61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.6 (ลงนามสัญญา) 17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง B.1.6 (ลงนามสัญญา) 15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

 

  

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000          5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000           5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) 1,253,899.50 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
 หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
รอส่งมอบ บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

(1)

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   11   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2560

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)
 บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

  

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/60)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/60) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000          5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000           5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/60)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.5 (รอลงนาม) 1,253,899.50 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
  

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/60) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/60)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/60)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/60)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   18   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/60)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

   

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000          5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000           5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
B.1.6 (ลงนามสัญญา) 1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

 งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)     

งวดที  2 (877,729.65)         

ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

.

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
 บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   25   เดือนธันวาคม   พ.ศ.2560

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   3   เดือนมกราคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

   

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน   

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   8   เดือนมกราคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   15   เดือนมกราคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

 

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200     

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   22   เดือนมกราคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

   

 

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   29   เดือนมกราคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
ก่าลัง

ด่าเนินการจด

ทะเบียนรถยนต์

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   5   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   12   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   19   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

   

(1)

** หากรายการใดที่อยู่ในข้ันตอน B1.1 , B1.2 ขอให้ระบุสถานะปัจจุบันและเหตุผลในช่องหมายเหตุ

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   26   เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   5   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

 

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   12   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   19   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

 

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   26   เดือนมีนาคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

 

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   2   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400         

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   9   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   16   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง   

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   23   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
C (เริ มก่อสร้าง/เริ มด่าเนินการ) 

 ภายในวันที  25/12/2560

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง    

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   30   เดือนเมษายน   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI

  

(1)

 - 2 -

หน่วยนับ



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตร  

โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่าตรฐาน    

กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง 2,455,400          

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิง่ก่อสร้าง) 2,455,400        

ครุภัณฑ์ 1,201,500         

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 986,000          

รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 
ขบัเคลื อน 4 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 986,000      985,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

985,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

4x4 2.4E Plus            ยี ห้อโต

โยต้า

ครุภัณฑ์    

ครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 215,500      

เครื องแยกขนาดดีเอ็นเอ(Gel electrophoresis) ขนาด 20*20 ซม. ต่าบล
ตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 35,000        35,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (06/11/2560) 35,000 หนังสือขอ้ตกลง คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เอสเอ็นพ ีไซแอนติฟคิ 

จา่กัด

รุ่น MSMAXIDUO  ยี ห้อ Cleaver

เครื องวัดออกซิเจนที ละลายในน้่าแบบต้ังโต๊ะ ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง 
จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 160,500      160,000    5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

160,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น YSI 5000   ยี ห้อ YSI

ตู้ควบคุมอุณหภูมแิบบ 2 ประตู ขนาดความจ ุ12 คิว ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ตู้ 20,000        20,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

20,000 สญ. 2/2561  

(15/11/2560)

คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)

ขอหมายเลข

ครุภัณฑ์

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด

รุ่น MR-F38 EK-ST                   ยี ห้อ

 MITSUBICHI

สิง่ก่อสร้าง 1,253,900    

ค่าปรับปรุงสิ งก่อสร้างอื น

ปรับปรุงอาคารหน่วยตรวจสอบวัตถดิุบสัตว์น้่า ต่าบลตะพง อ่าเภอเมือง จังหวัด

ระยอง
1  แหง่ 1,253,900   5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1 ส่งมอบ (25/04/2561)     

 C2 ตรวจรับ (15/05/2561)  

C3 เบิกจ่าย (17/05/2561)

1,253,899.50 สญ. 5/2561  

(21/12/2560)

งวดที  1 (376,169.85)        

ส่งงานวันที  (20/02/2561)   

งวดที  2 (877,729.65)        

 ส่งงานวันที (21/04 /2561)

 คุณสมพศิ  แย้มเกษม

(038-655301)
เริ มทา่งาน

ภายในวันที  

25/12/2560

หจก.ปภาดา  วิศวกรรม

(ให้บริการ)

ขอหมายเลขสิ งก่อสร้าง

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ   

ผลผลิตพัฒนาศักยภาพด้านการประมง    

กิจกรรมพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรสัตวน้์ า  

งบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์) 1,336,200      

ครุภัณฑ์  
ครุภัณฑ์การเกษตร 295,400     

เครื องเติมอากาศแบบใต้น้่า มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 2 แรงมา้  ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

4  เครื อง 242,800      242,676 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 242,676 สญ. 1/2561  

(09/11/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
บริษทั เซมมิเทคไฮโดร 

เทคโนโลยี จ่ากัด

รุ่น AJ-2-380 ยี ห้อ Zymetec

เครื องสูบน้่าทะเล ขนาดทอ่ 3 นิ้ว มอเตอร์ไมต่ ่ากว่า 7 แรงมา้ ต่าบลตะพง
 อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 52,600        52,430 5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง C 3 เบิกจ่าย (21/11/2560) 52,430 ใบสั งซ้ือสั งจ้าง 

ศพช.รย 9/2561 

(30/10/2560)

คุณจิราภรณ์ พรหมชยัรัตน์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว
ร้านแสงศิลป์ รุ่น VM65-125B ยี ห้อ VENZ 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 821,000     
 รถบรรทกุ(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ ่ากว่า 2,400 ซีซี. 

ขบัเคลื อน 2 ล้อ แบบดับเบิล้แคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 
ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  คัน 821,000      820,000 5.3 (วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์e-Bidding)
 C1ส่งมอบ (13/12/2560)    

C2 ตรวจรับ (13/12/2560)    

C3 เบิกจ่าย (15/12/2560)

820,000 สญ. 3/2561  

(16/11/2560)

คุณพณิชกร  ศรีทองค่า

(038-655191)
จดทะเบียน

รถยนต์แล้ว, 

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั โตโยต้าระยอง 

ผู้แทนจ่าหน่ายโตโยต้า 

จ่ากัด

รุ่น Hilux Revo Double Cab 

2x4 2.4E   ยี ห้อโตโยต้า

 

แบบรายงานผลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน ศูนย์วจิัยและพัฒนาการเพาะเลีย้งสัตวน้์ าชายฝ่ังระยอง

ณ วนัที่   21   เดือนพฤษภาคม   พ.ศ.2561

หน่วยนับ

(1)



รายการ งบประมาณ  งบประมาณ เบิกจ่ายสะสม วธิีการ สถานภาพ ผลการ เลขที่สัญญา วนัครบก าหนด ปัญหา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน / รุ่น/ยี่ห้อ

ตาม พ.ร.บ. หลังโอน ต้ังแต่ ต.ค.60 จัดซ้ือ/จัดจ้าง การด าเนินงาน จัดซ้ือ/จัดจ้าง ว/ด/ป งวดเงิน/ อุปสรรค เบอร์โทรศัพท์  ร้านค้า ที่จัดซ้ือจัดจ้าง

เปลีย่นแปลง ถึงปัจจุบัน งวดงาน

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพให้เกษตรกร      

ครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 219,800           

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุก๊ส่าหรับงานประมวลผล พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

1  ชดุ 35,800        35,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

35,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W56712561THW107460 ยี ห้อ

 DELL

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานประมวลผลแบบที  2 (จอภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) พร้อมชดุโปรแกรมระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการ
ส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 89,600        89,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

89,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น Pavilion 570-p074I    

ยี ห้อ HP

เครื องคอมพิวเตอร์ส่าหรับงานส่านักงาน พร้อมชดุโปรแกรม
ระบบปฏิบติัการและชดุโปรแกรมจดัการส่านักงาน ต่าบลตะพง อ่าเภอ
เมอืง จงัหวัดระยอง

2  ชดุ 61,600        61,600      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

61,600 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น W2681501PTH V3668

ยี ห้อ DELL

เครื องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED สี ต่าบลตะพง 
อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

1  เครื อง 17,000        17,000      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

17,000 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น MFC-9140CDN         ยี ห้อ

 brother

เครื องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หหรือชนิด LED ขาวด่า ชนิด Network แบบที  1 
(27/หน้า/นาท)ี ต่าบลตะพง อ่าเภอเมอืง จงัหวัดระยอง

2  เครื อง 15,800        15,800      5.1 วิธีเฉพาะเจาะจง  C1ส่งมอบ (28/11/2560)    

C2 ตรวจรับ (28/11/2560)    

C3 เบิกจ่าย (7/12/2560)

15,800 สญ. 4/2561  

(16/11/2560)

คุณปริญญา  สุทธินนท์ 

(038-655191)

ได้หมายเลข

ครุภัณฑ์แล้ว

บริษทั เซฟ แอนด์ ซายส์ 

แอนด์ จา่กัด
รุ่น B412DN  ยี ห้อ OKI
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หน่วยนับ


