
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

วันที่  31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 จ้างเหมาบริการ

บุคคลภายนอก 
8,300 - เฉพาะเจาะจง นายสมชาย  ช่ืนโพธิ์ นายสมชาย  ช่ืนโพธิ์ เสนอราคาไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(ธ.ค. 61)  

2 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

7,000 - เฉพาะเจาะจง นายชาญชัย  ไกรประเวศ นายชาญชัย  ไกรประเวศนาย เสนอราคาไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ธ.ค. 61)  

3 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

8,300 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอราคาไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(ธ.ค.61)  

5 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วรรยา  วิลาวรรณ์ น.ส.วรรยา  วิลาวรรณ ์ เสนอราคาไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      
(ธ.ค. 61)  

6 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

15,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายบรรณวิชญ์  แพงสุข นายบรรณวิชญ์  แพงสุข เสนอราคาไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
6/2562      
(ธ.ค. 61)  

7 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

8,300.00 - เฉพาะเจาะจง นายพีรยุทธ  แสงเมฆ นายพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอราคาไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      
(ธ.ค. 61) 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 

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

บุคคลภายนอก 
8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงษ์  พิศดาร นายนัฐพงษ์  พิศดาร เสนอราคาไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 
8/2562      
(ธ.ค. 61) 

9 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางประณัยยา  ชอบชน นางประณัยยา  ชอบชน เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(ธ.ค. 61) 

10 วัสดุการเกษตร 44,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
18/2562       

11 วัสดุการเกษตร 40,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.ชฎาภรณ์  ชมมาลี น.ส.ชฎาภรณ์  ชมมาลี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
19/2562       

12 วัสดุการเกษตร 22,500.00 - เฉพาะเจาะจง บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
20/2562       

13 วัสดุวิทยาศาสตร์ 28,392.45 - เฉพาะเจาะจง บ เซฟแอนด์ซายส์แอนซ์ จก บ เซฟแอนด์ซายส์แอนซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
21/2562       

14 วัสดุการเกษตร 49,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านอารยะรุง่เจริญกิจการ
เกษตร 

ร้านอารยะรุง่เจริญกิจการ
เกษตร 

วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
22/2562       

15 วัสดุวิทยาศาสตร์ 64,440.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านพาราโซน่า ร้านพาราโซน่า วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
23/2562       
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
16 วัสดุส านักงาน 120.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านมณีรัตน์ ร้านมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน 

ศพช.รย 
33/2562       

17 วัสดุเช้ือเพลิง 1,000.00 - เฉพาะเจาะจง บ หยกพาณิชย์ จก บ หยกพาณิชย์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
34/2562       

18 วัสดุไฟฟ้า 90.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมศักดิ์ ตะพง ร้านสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
35/2562       

19 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 100.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ซ.เซอร์วิส ร้าน ซ.เซอร์วิส เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
36/2562       

20 วัสดุส านักงาน 42,638.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านมณีรัตน์ ร้านมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
37/2562       

21 วัสดุวิทยาศาสตร์ 16,146.30 - เฉพาะเจาะจง บ ไบโอจีโนเมค จก บ ไบโอจีโนเมค จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
38/2562       

22 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,309.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสมบูรณ์กิจการยาง ร้านสมบูรณ์กิจการยาง เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
39/2562       

23 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 3,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้าน ศ.โชคดีประดับยนต์ เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
40/2562       

24 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 120.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ส อาคมการยาง ร้าน ส อาคมการยาง เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
41/2562       
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
25 วัสดุส านักงาน 600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้านปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 

42/2562       
26 วัสดุส านักงาน 1,575.00 - เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีเมือง

ระยอง จก 
สหกรณ์การเกษตรศรีเมือง

ระยอง จก 
วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
43/2562       

27 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,210.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านกมลภัณฑ์ ร้านกมลภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
44/2562       

28 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 2,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายประทวน  บุญรัตน ์ นายประทวน  บุญรัตน ์ เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
45/2562       

29 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,520.00 - เฉพาะเจาะจง นายประทวน  บุญรัตน ์ นายประทวน  บุญรัตน ์ เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
46/2562       

30 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 856.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์เซียงกง ร้านสหยนต์เซียงกง เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
47/2562       

31 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 963.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านสหยนต์เซียงกง ร้านสหยนต์เซียงกง เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
47.1/2562       

32 วัสดุการเกษตร 120,000 123,200.00 เฉพาะเจาะจง บ อินวอเตอร์ จก บ อินวอเตอร์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
48/2562       

33 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 280,000.00 291,833.33 เฉพาะเจาะจง บ ไทยวิกตอรี่ จก บ ไทยวิกตอรี่ จก เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

สัญญาเลขที่ 
1/2562       

 

 

 


