
แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (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      
(ก.พ. 62)  

2 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

ศพช.รย 
3/2562      
(ก.พ. 62)  

3 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

ศพช.รย 
4/2562      
(ก.พ.62)  

4 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

ศพช.รย 
5/2562      
(ก.พ. 62)  

5 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

ศพช.รย 
6/2562      
(ก.พ. 62)  

6 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

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

ศพช.รย 
7/2562      
(ก.พ. 62) 
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 

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

บุคคลภายนอก 
8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายนัฐพงศ์  พิศดาร นายนัฐพงศ์  พิศดาร เสนอราคาไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 
8/2562      
(ก.พ. 62) 

8 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นางประณัยยา  ชอบชน นางประณัยยา  ชอบชน เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(ก.พ. 62) 

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ 7,276.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน พีแอนด์เค ซีซีทีวี เซอร์วิส ร้าน พีแอนด์เค ซีซีทีวี เซอร์วิส วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
61/2562          

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ 164,780.00 164,780.00 เฉพาะเจาะจง บ พริมา ไซเอ็นติฟิค จก บ พริมา ไซเอ็นติฟิค จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
71/2562          

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ 170,558.00 170,558.00 เฉพาะเจาะจง บ กิบไทย จก บ กิบไทย จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
72/2562          

12 วัสดุการเกษตร 40,000.00 - เฉพาะเจาะจง บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
73/2562          

13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.โกลมประนอมบริการ หจก.โกลมประนอมบริการ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
74/2562          
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ล าดับท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้าง 

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจา้ง รายช่ือเสนอราคา และราคาท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญาหรือ
ข้อตกลงใน
การซื้อหรือ

จ้าง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 760.00 - เฉพาะเจาะจง นายสุตกร  มะกรทัต นายสุตกร  มะกรทัต วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน 

ศพช.รย 
75/2562          

15 วัสดุก่อสร้าง 214.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
76/2562          

16 วัสดุก่อสร้าง 2,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ   ชลสวัสด์ิ นายสมบัติ   ชลสวัสด์ิ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
77/2562          

17 วัสดุก่อสร้าง 530.00 
 

- เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
78/2562       

18 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 1,919.58 - เฉพาะเจาะจง บ โตโยต้า วิชั่น จก บ โตโยต้า วิชั่น จก เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
79/2562          

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน สมศักดิ์ ตะพง ร้าน สมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
80/2562       

20 วัสดุงานบ้านงานครัว 577.80 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้ังกิ้มฮอด ร้าน ต้ังกิ้มฮอด วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
81/2562       

21 วัสดุวิทยาศาสตร์ 360.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน เมษาฟาร์มาซี ร้าน เมษาฟาร์มาซี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
82/2562       
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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) 
22 วัสดุส านักงาน 620.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้าน ปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 

84/2562       
23 วัสดุส านักงาน 1,435.00 

 
- เฉพาะเจาะจง สหกรณ์การเกษตรศรีเมือง สหกรณ์การเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน 

ศพช.รย 
85/2562          

24 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3,210.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน กมลภัณฑ์ ร้าน กมลภัณฑ์ เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
86/2562       

25 วัสดุไฟฟ้า 1,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน สมศักดิ์ ตะพง ร้าน สมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
86.1/2562       

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

ศพช.รย 
86.2/2562       

27 จ้างเหมาบริการ
บุคคลภายนอก 

8,035.65 - เฉพาะเจาะจง น.ส.ณัฐชยา  ทับทิม น.ส.ณัฐชยา  ทับทิม เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
87/2562      
(ก.พ. 62) 

28 วัสดุก่อสร้าง 160.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ ร้าน ตะพงทรายทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
88/2562       

29 วัสดุการเกษตร 2,600.00 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ต้นไม้อร ร้าน ต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
89/2562       

30 วัสดุไฟฟ้า 3755.70 - เฉพาะเจาะจง ร้าน ปรรณการไฟฟ้า ร้าน ปรรณการไฟฟ้า วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์การ

ใช้งาน 

ศพช.รย 
90/2562       
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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) 
31 วัสดุก่อสร้าง 580.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านตะพงทรายทองวัสดุ ร้านตะพงทรายทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตามวัตถุประสงค์การ
ใช้งาน 

ศพช.รย 
91/2562       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


