
แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

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

บุคคลภำยนอก 
8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
111/2562      
(มิ.ย. 62) 

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(ม.ิย. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      

(ม.ิย.62)  
4 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(ม.ิย. 62) 

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(ม.ิย. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      
(มิ.ย. 62) 
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
15,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐชยำ  ทับทิม น.ส.ณัฐชยำ  ทับทิม เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
117/2562         
(มิ.ย. 62) 

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

12,947.00 - เฉพำะเจำะจง บ พำรำไซแอนติฟิค จก บ พำรำไซแอนติฟิค จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
142/2562       

9 วัสดุวิทยำศำสตร์ 71,583.00 - เฉพำะเจำะจง บ เมกกะฟิล จก บ เมกกะฟิล จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
143/2562          

10 วัสดุวิทยำศำสตร์ 107,321.00 107,321.00 เฉพำะเจำะจง บ พำรำไซแอนติฟิค จก บ พำรำไซแอนติฟิค จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
155/2562       

11 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

1,000.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
162/2562       

12 วัสดุส ำนักงำน 21,995.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
163/2562       

13 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

15,400.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.บุญมำ  แซ่ซิ้ม น.ส.บุญมำ  แซ่ซิ้ม เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
164/2562       
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
14 วัสดุยำนพำหนะและ

ขนส่ง 
300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโชคชัยอะไหล่ยนต์ ร้ำนโชคชัยอะไหล่ยนต์ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
165/2562          

15 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

1,200.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์กิจกำรยำง ร้ำนสมบูรณ์กิจกำรยำง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
166/2562       

16 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์ บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์ บุ๊คเซ็นเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
167/2562          

17 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,140.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
168/2562       

18 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

1,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
169/2562       

19 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
170/2562       

20 วัสดุส ำนักงำน 1,470.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองศรี
ระยอง จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองศรี
ระยอง จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
171/2562       

21 วัสดุก่อสร้ำง 2,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงฉันทนำ  สุวรรณวงษ์ นำงฉันทนำ  สุวรรณวงษ์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
172/2562       
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ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
22 วัสดุกำรเกษตร 1,500.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
173/2562          

23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

760.00 - เฉพำะเจำะจง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
173.1/2562          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


