แบบ สขร. 1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งระยอง
วันที่ 29 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (1) มาตรา 9
ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

(6)
(7)
เฉพำะเจำะจง บ โกมลประนอมบริกำร จก

(8)
บ โกมลประนอมบริกำร จก

(9)

(10)

เฉพำะเจำะจง

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตะพง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตะพง
สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร

TiO000016301
000219
(7 ม.ค. 63)
RCPT-02523/63

เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร

183/9133
(7 ก.พ. 63)

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน

369/18418
(7 ก.พ. 63)

(2)
1

(3)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

(4)
1,000.00

(5)
-

2

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

500.00

-

3

จ้ำงเหมำบริกำรบุคคลภำยนอก

1,500.00

-

4

วัสดุสำนักงำน

1,400.00

-

5

ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

3,210.00

-

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนกมลภัณฑ์

ร้ำนกมลภัณฑ์

6

2,140.00

-

เฉพำะเจำะจง

3,210.00

-

เฉพำะเจำะจง

8

จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก
จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก
ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ

120.00

-

เฉพำะเจำะจง

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก
บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก
ร้ำนเปี่ยมเจริญ

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก
บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก
ร้ำนเปี่ยมเจริญ

9

วัสดุก่อสร้ำง

60.00

-

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ

ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ

7

องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตะพง
เฉพำะเจำะจง องค์กำรบริหำรส่วนตำบล
ตะพง
เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง

(30 ม.ค. 63)
RCPT-02523/63

(30 ม.ค. 63)
006/0284
(6 ก.พ. 63)
KP20-SO10062

(6 ก.พ. 63)
ARCS-6301-0290

(7 ก.พ. 63)
ARCS-6301-0173

(7 ก.พ. 63)

-2ลำดับที่

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

(4)
190.00

(5)
-

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

(6)
(7)
เฉพำะเจำะจง ร้ำนปิ่น กฤษณะ ปริ้นเตอร์

(8)
ร้ำนปิ่น กฤษณะ ปริ้นเตอร์

(2)
10

(3)
วัสดุคอมพิวเตอร์

11

ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ

1,400.00

-

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย

ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย

12

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

960.00

-

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนตั้งกว้ำงเล้ง

ร้ำนตั้งกว้ำงเล้ง

13

ค่ำซ่อมแซมบำรุงรักษำ

1,800.00

-

เฉพำะเจำะจง

นำยประทวน บุญรัตน์

นำยประทวน บุญรัตน์

14

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว

1,000.00

-

เฉพำะเจำะจง

ร้ำนตั้งกว้ำงเล้ง

ร้ำนตั้งกว้ำงเล้ง

15

วัสดุกำรเกษตร

2,500.00

-

เฉพำะเจำะจง

นำยเสถียรวุฒิ จันทร์เดิม

นำยเสถียรวุฒิ จันทร์เดิม

16

วัสดุกำรเกษตร

4,900.00

-

เฉพำะเจำะจง

นำยศักดิ์สิทธิ์ ใจหำญ

นำยศักดิ์สิทธิ์ ใจหำญ

17

วัสดุกำรเกษตร

2,000.00

-

เฉพำะเจำะจง

นำงสังเวียน รัตนงค์

นำงสังเวียน รัตนงค์

18

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

12,787.50

-

เฉพำะเจำะจง

ธนำคำรกรุงไทย

ธนำคำรกรุงไทย

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

(9)

(10)

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน
วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน

1/4
(18 ก.พ. 63)
196/9793

(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
(18 ก.พ. 63)
F000000099645

(18 ก.พ. 63)

-3ลำดับที่

(2)
19

งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง

(3)
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง

รำคำกลำง

วิธีซื้อหรือจ้ำง

รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

(4)
3,960.50

(5)
-

(6)
เฉพำะเจำะจง

(7)
ธนำคำรกรุงไทย

(8)
ธนำคำรกรุงไทย

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง

(9)

(10)

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน

F000000099645

(18 ก.พ. 63)

