
แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 10,000 - เฉพำะเจำะจง น.ส.อนุสรำ  เสนำนุช น.ส.อนุสรำ  เสนำนุช เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
1/2562      
(ต.ค 61)  

2 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 8,300 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(ต.ค. 61)  

3 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 7,000 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ต.ค. 61)  

4 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 8,300 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(ต.ค.61)  

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(พ.ย. 61)  

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(พ.ย. 61)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(พ.ย. 61)  

4 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

30,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      

(ต.ค.-พ.ย. 61)  
5 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
30,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
6/2562      

(ต.ค.-พ.ย. 61)  
6 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
16,600.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      

(ต.ค.-พ.ย. 61) 
7 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
17,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์  พิศดำร นำยนัฐพงษ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
8/2562      

(ต.ค.-พ.ย. 61) 
 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
8 วัสดุกำรเกษตร 2,186.00  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกัด บริษัท ซีอำร์ซีไทวัสดุ จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
8.1/2562       

9 วัสดุกำรเกษตร 960.00  - เฉพำะเจำะจง มณีฟำร์ม มณีฟำร์ม วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
8.2/2562       

10 วัสดุก่อสร้ำง 4,970.15 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
8.3/2562       

11 วัสดุก่อสร้ำง 170.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
8.4/2562       

12 วัสดุกำรเกษตร 550.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
8.5/2562       

13 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

17,000 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(พ.ย. 61) 

14 วัสดุเช้ือเพลิง 760.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสุตกร  มะกรทัต นำยสุตกร  มะกรทัต วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
10/2562       

 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
15 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
11/2562       

16 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 4,650.00 - เฉพำะเจำะจง วัฒนำออโตเทค วัฒนำออโตเทค เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
12/2562       

17 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 600.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
13/2562       

18 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
14/2562       

19 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 135.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
15/2562       

20 วัสดุส ำนักงำน 1,750.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
16/2562       

21 วัสดุเช้ือเพลิง 1,000.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
17/2562       

 

 

 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
22 วัสดุกำรเกษตร 160.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
17.1/2562       

23 วัสดุกำรเกษตร 1,200.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
17.2/2562       

         

         

         
         
         

 

 

 

 

 

 

 



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

วันที่  30  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัด

จ้ำง 

วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 วัสดุก่อสร้ำง 256.80 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้
งำน 

ศพช.รย 
24/2562       

2 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,800.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
24.1/2562       

3 วัสดุก่อสร้ำง 800.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้

งำน 

ศพช.รย 
24.2/2562       

4 วัสดุก่อสร้ำง 300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้

งำน 

ศพช.รย 
24.3/2562       

5 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 850.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
24.4/2562       

6 วัสดุส ำนักงำน 2,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบีแอนด์บี อิงค์เจ็ท ร้ำนบีแอนด์บี อิงค์เจ็ท เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
25/2562       

7 วัสดุเช้ือเพลิงและ
หล่อล่ืน 

4,560.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้

งำน 

ศพช.รย 
26/2562       

8 ค่ำซ่อมแซม
บ ำรุงรักษำ 

4,300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
27/2562       

 



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,300 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(ธ.ค. 61)  

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ธ.ค. 61)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(ธ.ค.61)  

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      
(ธ.ค. 61)  

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
6/2562      
(ธ.ค. 61)  

7 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      
(ธ.ค. 61) 

 



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์  พิศดำร นำยนัฐพงษ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน

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

9 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(ธ.ค. 61) 

10 วัสดุกำรเกษตร 44,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
18/2562       

11 วัสดุกำรเกษตร 40,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.ชฎำภรณ์  ชมมำลี น.ส.ชฎำภรณ์  ชมมำลี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
19/2562       

12 วัสดุกำรเกษตร 22,500.00 - เฉพำะเจำะจง บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
20/2562       

13 วัสดุวิทยำศำสตร์ 28,392.45 - เฉพำะเจำะจง บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
21/2562       

    



         

แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
14 วัสดุกำรเกษตร 49,600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร

เกษตร 
ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร

เกษตร 
วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
22/2562       

15 วัสดุวิทยำศำสตร์ 64,440.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำรำโซน่ำ ร้ำนพำรำโซน่ำ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
23/2562       

16 วัสดุส ำนักงำน 120.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
33/2562       

17 วัสดุเช้ือเพลิง 1,000.00 - เฉพำะเจำะจง บ หยกพำณิชย์ จก บ หยกพำณิชย์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
34/2562       

18 วัสดุไฟฟ้ำ 90.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
35/2562       

19 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 100.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ซ.เซอร์วิส ร้ำน ซ.เซอร์วิส เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
36/2562       

20 วัสดุส ำนักงำน 42,638.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
37/2562       



 

           แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
21 วัสดุวิทยำศำสตร์ 16,146.30 - เฉพำะเจำะจง บ ไบโอจีโนเมค จก บ ไบโอจีโนเมค จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
38/2562       

22 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,309.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมบูรณ์กิจกำรยำง ร้ำนสมบูรณ์กิจกำรยำง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
39/2562       

23 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 3,500.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
40/2562       

24 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 120.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ส อำคมกำรยำง ร้ำน ส อำคมกำรยำง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
41/2562       

25 วัสดุส ำนักงำน 600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
42/2562       

26 วัสดุส ำนักงำน 1,575.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จก 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จก 

วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
43/2562       

27 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
44/2562       

28 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 2,400.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
45/2562       

         



 

           แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
29 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,520.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
46/2562       

30 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 856.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหยนต์เซียงกง ร้ำนสหยนต์เซียงกง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
47/2562       

31 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 963.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสหยนต์เซียงกง ร้ำนสหยนต์เซียงกง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
47.1/2562       

32 วัสดุกำรเกษตร 120,000 123,200.00 เฉพำะเจำะจง บ อินวอเตอร์ จก บ อินวอเตอร์ จก วัสดุมี
คุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์

กำรใช้งำน 

ศพช.รย 
48/2562       

33 ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์ 280,000.00 291,833.33 เฉพำะเจำะจง บ ไทยวิกตอรี่ จก บ ไทยวิกตอรี่ จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

สัญญำเลขที่ 
1/2562       

 

 

 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,300 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(ม.ค. 62)  

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ม.ค. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(ม.ค.62)  

4 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      
(ม.ค. 62)  

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
6/2562      
(ม.ค. 62)  

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      
(ม.ค. 62) 



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงษ์  พิศดำร นำยนัฐพงษ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 
8/2562      
(ม.ค. 62) 

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(ม.ค. 62) 

9 ค่ำบริกำรส ำหรับตรวจ
ประสิทธิภำพกำร
ปฏิบัติงำน 

11,556.00 - เฉพำะเจำะจง บ เมกกะฟิล จก บ เมกกะฟิล จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
28/2562       

10 วัสดุวิทยำศำสตร์ 11,449.00 - เฉพำะเจำะจง บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
29/2562       

11 วัสดุวิทยำศำสตร์ 86,539.46 - เฉพำะเจำะจง บ แมกซิแมกซ์ โปร จก บ แมกซิแมกซ์ โปร จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
30/2562       

12 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 13,313.00 - เฉพำะเจำะจง บ ระยองช้อปปิ้งมอลล์(1994) จก บ ระยองช้อปปิ้งมอลล์(1994) 
จก 

วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
31/2562       



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
13 วัสดุวิทยำศำสตร์ 62,060.00 - เฉพำะเจำะจง บ แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จก บ แปซิฟิคไซเอ็นซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
32/2562       

14 วัสดุกำรเกษตร 44,810.00 - เฉพำะเจำะจง บ อินวอเตอร์ จก บ อินวอเตอร์ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
49/2562       

15 วัสดุกำรเกษตร 500.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
50/2562          

16 วัสดุส ำนักงำน 379.85 - เฉพำะเจำะจง หจก.ระยองต้ังตังเซง่ หจก.ระยองต้ังตังเซง่ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
51/2562       

17 วัสดุก่อสร้ำง 1,284.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โรงค้ำไม้ครูแย้ม หจก.โรงค้ำไม้ครูแย้ม วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
52/2562       

18 วัสดุกำรเกษตร 23,909.15 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
53/2562       

 



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 

19 วัสดุกำรเกษตร 28,007.25 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
54/2562       

20 วัสดุกำรเกษตร 2,880.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
55/2562       

21 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
56/2562       

22 วัสดุส ำนักงำน 1,680.00 
 

- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
57/2562          

23 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
58/2562       

24 วัสดุก่อสร้ำง 2,290.00 - เฉพำะเจำะจง บ ซีอำร์ซีไทวัสดุ จก บ ซีอำร์ซีไทวัสดุ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
59/2562       

25 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,605.00 - เฉพำะเจำะจง หสม.สีเทำ จูนนนิ่ง หสม.สีเทำ จูนนนิ่ง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
60/2562       

26 วัสดุส ำนักงำน 898.00 - เฉพำะเจำะจง บ ซีอำร์ซีไทวัสดุ จก บ ซีอำร์ซีไทวัสดุ จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
63/2562       

27 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,800.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนขำยรองเท้ำ ร้ำนขำยรองเท้ำ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
64/2562       

 

 



 

                    แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
28 วัสดุโฆษณำและเผยแพร่ 180.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุริยำคัลเลอร์แล็ป ร้ำนสุริยำคัลเลอร์แล็ป วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
65/2562       

29 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,680.00 - เฉพำะเจำะจง ปตท. Jiffy สำขำท่ี 37 ระยอง ปตท. Jiffy สำขำท่ี 37 ระยอง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
66/2562       

30 วัสดุกำรเกษตร 150.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
67/2562          

31 วัสดุกำรเกษตร 390.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
68/2562       

 

 

 

 



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,300 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่

เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(ก.พ. 62)  

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ก.พ. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ น.ส.วัชรี  สุนทรบุระ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(ก.พ.62)  

4 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ น.ส.วรรยำ  วิลำวรรณ์ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      
(ก.พ. 62)  

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

15,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข นำยบรรณวิชญ์  แพงสุข เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
6/2562      
(ก.พ. 62)  

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่
เกินวงเงินที่
ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      
(ก.พ. 62) 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน

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

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562         
(ก.พ. 62) 

9 วัสดุวิทยำศำสตร์ 7,276.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน พีแอนด์เค ซีซีทีวี เซอร์วิส ร้ำน พีแอนด์เค ซีซีทีวี เซอร์วิส วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
61/2562          

10 วัสดุวิทยำศำสตร์ 164,780.00 164,780.00 เฉพำะเจำะจง บ พริมำ ไซเอ็นติฟิค จก บ พริมำ ไซเอ็นติฟิค จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
71/2562          

11 วัสดุวิทยำศำสตร์ 170,558.00 170,558.00 เฉพำะเจำะจง บ กิบไทย จก บ กิบไทย จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
72/2562          

12 วัสดุกำรเกษตร 40,000.00 - เฉพำะเจำะจง บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก บ โอเวอร์ออลคอร์เปอเรช่ัน จก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
73/2562          

 



            

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจำ้ง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
13 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกลมประนอมบริกำร หจก.โกลมประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
74/2562          

         

14 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 760.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสุตกร  มะกรทัต นำยสุตกร  มะกรทัต วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
75/2562          

15 วัสดุก่อสร้ำง 214.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
76/2562          

16 วัสดุก่อสร้ำง 2,800.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ   ชลสวัสด์ิ นำยสมบัติ   ชลสวัสด์ิ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
77/2562          

17 วัสดุก่อสร้ำง 530.00 
 

- เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
78/2562       

 

           



            

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
18 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,919.58 - เฉพำะเจำะจง บ โตโยต้ำ วิชั่น จก บ โตโยต้ำ วิชั่น จก เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับจัดสรร 
ศพช.รย 

79/2562          

19 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมศักดิ์ ตะพง ร้ำน สมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
80/2562       

20 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 577.80 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต้ังกิ้มฮอด ร้ำน ต้ังกิ้มฮอด วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
81/2562       

21 วัสดุวิทยำศำสตร์ 360.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน เมษำฟำร์มำซี ร้ำน เมษำฟำร์มำซี วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
82/2562       

22 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำน ปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
84/2562       

23 วัสดุส ำนักงำน 1,435.00 
 

- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
85/2562          

24 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน กมลภัณฑ์ ร้ำน กมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
86/2562       

 



                      

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  28  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะ

ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและ
วันท่ีของ

สัญญำหรือ
ข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
25 วัสดุไฟฟ้ำ 1,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน สมศักดิ์ ตะพง ร้ำน สมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง

ตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
86.1/2562       

26 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 3,500.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
86.2/2562       

27 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,035.65 - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณัฐชยำ  ทับทิม น.ส.ณัฐชยำ  ทับทิม เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
87/2562      
(ก.พ. 62) 

28 วัสดุก่อสร้ำง 160.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำน ตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
88/2562       

29 วัสดุกำรเกษตร 2,600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ต้นไม้อร ร้ำน ต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
89/2562       

30 วัสดุไฟฟ้ำ 3755.70 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ปรรณกำรไฟฟ้ำ ร้ำน ปรรณกำรไฟฟ้ำ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
90/2562       

31 วัสดุก่อสร้ำง 580.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
91/2562       



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ นำยสมชำย  ช่ืนโพธิ์ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
2/2562      
(มี.ค. 62)  

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
3/2562      
(ม.ีค. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
4/2562      
(มี.ค.62)  

4 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
5/2562      
(ม.ีค. 62)  

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
7/2562      
(ม.ีค. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
8/2562      
(ม.ีค. 62) 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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 
8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
9/2562      
(ม.ีค. 62) 

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
87/2562         
(ม.ีค. 62) 

9 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

6,420.00 - เฉพำะเจำะจง บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก 

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จก 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
62/2562          

10 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,638.00 
 

- เฉพำะเจำะจง บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก 

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จก 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
83/2562          

11 วัสดุก่อสร้ำง 909.50 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
91.1/2562          

12 วัสดุกำรเกษตร 12,760.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะรุ่งเจริญกิจกำรเกษตร ร้ำนอำรยะรุ่งเจริญกิจกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
92/2562          

 



 

     แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
13 วัสดุส ำนักงำน 1,262.60 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนก๊อปป๊ีเซนเตอร์ ร้ำนก๊อปป๊ีเซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
93/2562          

14 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

2,669.65 - เฉพำะเจำะจง บ โตโยต้ำ วิชั่น จก บ โตโยต้ำ วิชั่น จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
94/2562       

15 วัสดุก่อสร้ำง 909.50 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
95/2562          

16 วัสดุก่อสร้ำง 1,357.00 - เฉพำะเจำะจง บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
96/2562          

17 วัสดุก่อสร้ำง 470.00 - เฉพำะเจำะจง บ ที เอ็น เค เพ้นท์(1987) จก บ ที เอ็น เค เพ้นท์(1987) จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
97/2562          

18 วัสดุวิทยำศำสตร์ 2,140.00 - เฉพำะเจำะจง บ ดอกเตอร์ คำลิเบรช่ัน จก บ ดอกเตอร์ คำลิเบรช่ัน จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
98/2562          



 

     แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือกโดย
สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
19 วัสดุส ำนักงำน 990.00 - เฉพำะเจำะจง บ ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จก บ ออฟฟิศ คลับ(ไทย) จก วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
99/2562          

20 วัสดุส ำนักงำน 560.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
100/2562          

21 วัสดุส ำนักงำน 1,295.00 
 

- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
101/2562          

22 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลมภัณฑ์(ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำนกลมภัณฑ์(ส ำนักงำนใหญ่) เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับจัดสรร 

ศพช.รย 
102/2562          

23 วัสดุไฟฟ้ำ 1,177.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
103/2562          

24 วัสดุกำรเกษตร 4,510.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
104/2562          

25 วัสดุกำรเกษตร 1,150.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก หจก.ท่อเกษตรไทยตะวันออก วัสดุมีคุณลักษณะตรง
ตำมวัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
105/2562          



 

แบบ สขร. 1 

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

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

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำ

หรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 วัสดุส ำนักงำน 800.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
106/2562          

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,070.00 - เฉพำะเจำะจง บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก 

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง 
(ประเทศไทย) จก 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
107/2562          

3 วัสดุก่อสร้ำง 4,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
108/2562          

4 วัสดุกำรเกษตร 10,015.20 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
109/2562          

5 วัสดุกำรเกษตร 32,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
110/2562          

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำงประณัยยำ  ชอบชน นำงประณัยยำ  ชอบชน เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
111/2562      
(เม.ย. 62) 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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 
7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(เม.ย. 62)  

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      
(เม.ย.62)  

9 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(เม.ย. 62) 

10 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(เม.ย. 62) 

11 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      
(มี.ค. 62)  

12 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
117/2562         
(ม.ีค. 62) 

 



  

           แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
13 วัสดุกำรเกษตร 90,000.00 - เฉพำะเจำะจง บ อินวอเตอร์ จก บ อินวอเตอร์ จก วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
118/2562       

14 วัสดุกำรเกษตร 900.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
119/2562       

15 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

380.00 - เฉพำะเจำะจง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
120/2562       

16 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

3,638.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
121/2562       

17 วัสดุกำรเกษตร 90.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
122/2562          

 

    



        

           แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วสัดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
123/2562        

19 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

481.50 
 

- เฉพำะเจำะจง หจก.ก้ำวน ำโฆษณำ หจก.ก้ำวน ำโฆษณำ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
123.1/2562          

20 วัสดุส ำนักงำน 1,435.00 
 

- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
124/2562       

21 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกนิ
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
125/2562       

22 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลมภัณฑ์(ส ำนักงำนใหญ่) ร้ำนกลมภัณฑ์(ส ำนักงำนใหญ่) เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
126/2562          

23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

800.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
126.1/2562       



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน เมษายน 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) 
24 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 4,900.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
130/2562       

25 วัสดุก่อสร้ำง 4,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
131/2562       

26 วัสดุก่อสร้ำง 128.40 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
132/2562       

27 วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,740.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนประสิทธิ์เทเลคอมและ
คอมพิวเตอร์ 

ร้ำนประสิทธิ์เทเลคอมและ
คอมพิวเตอร์ 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
133.1/2562       

 

 

 

 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 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      
(พ.ค. 62) 

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(พ.ค. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      

(พ.ค.62)  
4 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(พ.ค. 62) 

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(พ.ค. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      
(พ.ค. 62) 

 



                 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 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) 
7 จ้ำงเหมำบริกำร

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

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
117/2562         
(พ.ค. 62) 

8 วัสดุวิทยำศำสตร์ 52,216.00 - เฉพำะเจำะจง บ กิบไทย จก บ กิบไทย จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
127/2562       

9 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

42,800.00 - เฉพำะเจำะจง บ ไบโอแล็ปเซ็นเตอร์ จก บ ไบโอแล็ปเซ็นเตอร์ จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
128/2562          

10 วัสดุวิทยำศำสตร์ 80,089.50 - เฉพำะเจำะจง บ แมกซิแมกซ์โปร จก บ แมกซิแมกซ์โปร จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
129/2562       

11 วัสดุวิทยำศำสตร์ 129,559.88 - เฉพำะเจำะจง บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก บ เซฟแอนด์ซำยส์แอนซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
133/2562       

12 วัสดุกำรเกษตร 8,281.80 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ 
 

ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
135/2562       



            

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 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) 
13 วัสดุก่อสร้ำง 660.00 - เฉพำะเจำะจง บ อำณำจักรเหล็ก ระยอง 

จก 
บ อำณำจักรเหล็ก ระยอง จก วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
136/2562       

14 วัสดุกำรเกษตร 280.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
137/2562       

15 วัสดุก่อสร้ำง 96.30 
 

- เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
138/2562       

16 วัสดุก่อสร้ำง 3,049.50 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตังอำ ร้ำนตังอำ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
139/2562       

17 วัสดุก่อสร้ำง 214.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
140/2562          

 

 



            

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม 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) 
18 วัสดุกำรเกษตร 185.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
141/2562        

19 วัสดุกำรเกษตร 2,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงห่อง พ้นภัย นำงห่อง พ้นภัย วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
141.1/2562          

20 วัสดุกำรเกษตร 1,600.00 
 

- เฉพำะเจำะจง นำงห่อง พ้นภัย นำงห่อง พ้นภัย วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
141.2/2562       

21 วัสดุส ำนักงำน 600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
141.3/2562       

22 วัสดุส ำนักงำน 1,330.00 
 

- เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
141.4/2562       

 

 



            

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
23 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

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

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
144/2562       

24 วัสดุส ำนักงำน 4,510.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
145/2562       

25 วัสดุกำรเกษตร 760.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
146/2562       

26 วัสดุกำรเกษตร 65,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพรชัย  ช่วงเสน นำยพรชัย  ช่วงเสน วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
147/2562       

27 วัสดุวิทยำศำสตร์ 101,100.00  เฉพำะเจำะจง บ อินวอร์เตอร์ จก บ อินวอร์เตอร์ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
148/2562       

 

   



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ

หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
28 วัสดุก่อสร้ำง 4,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช นำงฉันทนำ  สุวรรณรำช วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
149/2562       

29 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

380.00 - เฉพำะเจำะจง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
150/2562       

30 วัสดุกำรเกษตร 1,632.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
151/2562       

31 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกลมภัณฑ์ ร้ำนกลมภัณฑ ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
152/2562       

32 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

4,000.00 
 

- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
153/2562       

33 วัสดุคอมพิวเตอร์ 13,148.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
154/2562       

 



   

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 

ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ และรำคำ
ท่ีเสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

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

บุคคลภำยนอก 
1,819.00 - เฉพำะเจำะจง บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง

(ประเทศไทย) จก 
บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง 

(ประเทศไทย) จก 
เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
156/2562       

35 ค่ำเบ้ียประกันรถยนต์ 5,710.59 - เฉพำะเจำะจง บ ทิพยประกันภัย จก 
(มหำชน) 

บ ทิพยประกันภัย จก (มหำชน) เสนอรำคำไม่เกนิ
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
157/2562       

36 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

2,086.50 - เฉพำะเจำะจง หสม.สีเทำ จูนนิ่ง หสม.สีเทำ จูนนิ่ง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
158/2562       

37 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

1,572.90 - เฉพำะเจำะจง หสม.สีเทำ จูนนิ่ง หสม.สีเทำ จูนนิ่ง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
159/2562       

38 วัสดุก่อสร้ำง 300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนประจักษ์ พำนิชย์ ร้ำนประจักษ์ พำนิชย์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
160/2562       

39 วัสดุกำรเกษตร 2,000.00 
 

- เฉพำะเจำะจง นำงสังเวียน  รัตนงค์ นำงสังเวียน  รัตนงค์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
161/2562       

 



 

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) 

 



 

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 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       

 

 



           

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 และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

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

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       

 



           

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 และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ท่ีได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ
ท่ีตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลท่ีเลือก
โดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

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

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          



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม 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 เสนอรำคำไม่เกนิ

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
111/2562      
(ก.ค. 62) 

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(ก.ค. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      

(ก.ค.62)  
4 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(ก.ค. 62) 

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(ก.ค. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      
(ก.ค. 62) 

 



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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         
(ก.ค. 62) 

8 วัสดุกำรเกษตร 30,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน อรอินท์ุ รวงผ้ิง ร้ำน อรอินท์ุ รวงผ้ิง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
174/2562       

9 วัสดุกำรเกษตร 4,200.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพิน  ใจหำญ นำยพิน  ใจหำญ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
175/2562          

10 วัสดุกำรเกษตร 4,800.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.จำรุณี  ส ำรำญวงค์ น.ส.จำรุณี  ส ำรำญวงค์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
176/2562       

11 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,819.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) 

บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
177/2562       

12 วัสดุกำรเกษตร 900.00 - เฉพำะเจำะจง นำงห่อง  พ้นภัย นำงห่อง  พ้นภัย วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
179/2562       



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
13 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
9,865.40 - เฉพำะเจำะจง บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง

(ประเทศไทย) 
บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง

(ประเทศไทย) 
เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
180/2562       

14 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 28,021.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ระยองซ้อปป้ิงมอลล์
(1994) จ ำกัด 

บริษัท ระยองซ้อปป้ิงมอลล์
(1994) จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
181/2562          

15 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

2,140.00 
 

- เฉพำะเจำะจง บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) 

บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
181.1/2562       

16 ค่ำซ่อมแซมและ
บ ำรุงรักษำ 

50,290.00 
 

- เฉพำะเจำะจง บริษัท อนำไลติคเยนำฟำร์
อีสต์ จ ำกัด 

บริษัท อนำไลติคเยนำฟำร์อีสต์ 
จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
182/2562       

17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

1,305.80 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
183/2562       

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

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

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
184/2562       

 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
19 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
3,000.00 - เฉพำะเจำะจง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ตะพง 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะพง เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
185/2562       

20 วัสดุกำรเกษตร 4,790.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนชูทิพย์ ร้ำนชูทิพย์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำมวัตถุประสงค์

กำรใช้งำน 

ศพช.รย 
186/2562       

21 วัสดุกำรเกษตร 1,630.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
187/2562          

22 วัสดุก่อสร้ำง 360.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทอง ร้ำนตะพงทรำยทอง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
188/2562          

23 วัสดุส ำนักงำน 600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์ บุ๊คเซนเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์ บุ๊คเซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
189/2562          

24 วัสดุส ำนักงำน 1,120.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
190/2562          

 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที่  31  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
25 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย

เอกสำร 
3,210.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง

ระยอง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
191/2562          

26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

370.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทรงธรรม  แก่กล้ำ ร้ำนทรงธรรม  แก่กล้ำ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
192/2562          

27 วัสดุวิทยำศำสตร์ 71,904.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท เซฟแอนด์ ซำยส์แอนซ์ 
จ ำกัด 

บริษัท เซฟแอนด์ ซำยส์แอนซ์ 
จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
193/2562          

28 วัสดุกำรเกษตร 45,000.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อินวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท อินวอเตอร์ จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
194/2562          

29 วัสดุกำรเกษตร 1,500.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
195/2562          

30 วัสดุกำรเกษตร 32,900.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
197/2562          



 

แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม 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      
(ส.ค. 62) 

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(ส.ค. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      

(ส.ค.62)  
4 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(ส.ค. 62) 

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(ส.ค. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      
(ส.ค. 62) 

 



           

แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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         
(ส.ค. 62) 

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,070.00 
 

- เฉพำะเจำะจง บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

บริษัทห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
196/2562       

9 วัสดุกำรเกษตร 26,762.84 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
198/2562          

10 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 16,210.50 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้ังกว้ำงเล้ง ร้ำนต้ังกว้ำงเล้ง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
199/2562       

11 วัสดุกำรเกษตร 12,394.88 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนรุ่งเรืองพำณิชย์ ร้ำนรุ่งเรืองพำณิชย์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
200/2562       

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ 29,848.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
201/2562       



 

         แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
13 วัสดุก่อสร้ำง 19,902.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
202/2562       

14 วัสดุกำรเกษตร 4,900.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.พรนภำ  ศรีเบญจรัตน์ น.ส.พรนภำ  ศรีเบญจรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
203/2562          

15 วัสดุกำรเกษตร 60,100.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด 

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรช่ัน จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
204/2562       

16 วัสดุก่อสร้ำง 585.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด บริษัท ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
205/2562       

17 วัสดุกำรเกษตร 2,950.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร
เกษตร 

ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร
เกษตร 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
206/2562       

 

 



           

         แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
18 วัสดุยำนพำหนะ 700.00 - เฉพำะเจำะจ

ง 
ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
207/2562        

19 วัสดุยำนพำหนะ 4,180.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนคำร์ เซนเตอร์ ร้ำนคำร์ เซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
208/2562          

20 วัสดุก่อสร้ำง 720.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
209/2562          

21 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,500.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท ต้ัมรถยก & สไลด์ออน 
ระยอง จ ำกัด 

บริษัท ต้ัมรถยก & สไลด์ออน 
ระยอง จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
300/2562          

22 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำย
เอกสำร 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนกลมภัณฑ์ ร้ำนกลมภัณฑ ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
301/2562          

23 วัสดุวิทยำศำสตร์ 203,300.00 203,300.00 เฉพำะเจำะจ
ง 

บริษัท พริมำไซเอ็นติฟิค จ ำกัด บริษัท พริมำไซเอ็นติฟิค จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
302/2562          



 

         แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
24 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
32,100.00 - เฉพำะเจำะจ

ง 
บริษัท ไบโอแลปเซนต์เตอร์ 

จ ำกัด 

บริษัท ไบโอแลปเซนต์เตอร์ 
จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
303/2562          

25 วัสดุส ำนักงำน 540.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
304/2562          

26 วัสดุส ำนักงำน 716.90 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนก็อปป้ีเซนเตอร์ ร้ำนก็อปป้ีเซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
305/2562          

27 วัสดุส ำนักงำน 1,575.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จ ำกัด 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
306/2562          

28 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจ
ง 

ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซ็นเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
307/2562          

 

 



            

         แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
29 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

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

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
308/2562          

30 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

4,900.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
309/2562          

31 วัสดุวิทยำศำสตร์ 129,930.10 129,930.10 เฉพำะเจำะจง บริษัท แมกซิแมกซ์โปร จ ำกัด บริษัท แมกซิแมกซ์โปร จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
310/2562          

32 วัสดุไฟฟ้ำ 15,446.52 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรรณกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปรรณกำรไฟฟ้ำ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
311/2562          

33 วัสดุวิทยำศำสตร์ 224,700.00 224,700.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอซำยเอนซ์เทคโนโลยี 
จ ำกัด 

บริษัท ไอซำยเอนซ์เทคโนโลยี 
จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
312/2562          

 



 

         แบบ สขร. 1 

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

วันที ่ 31  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
34 วัสดุวิทยำศำสตร์ 249,096.00 249,096.00 เฉพำะเจำะจง บริษัท กิบไทย จ ำกัด บริษัท กิบไทย จ ำกัด วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
313/2562          

35 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 7,590.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย ร้ำนเจริญทองท่อไอเสีย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
314/2562          

36 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

23,225.79 - เฉพำะเจำะจง น.ส.นภำวรรณ  พวงสร้อย น.ส.นภำวรรณ  พวงสร้อย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
316/2562         

(ส.ค. ก.ย. 62) 
37 วัสดุก่อสร้ำง 530.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ ร้ำนตะพงทรำยทองวัสดุ วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
322/2562          

38 วัสดุวิทยำศำสตร์ 3,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสมทบ   เวชสัมฤทธิ์ นำยสมทบ   เวชสัมฤทธิ์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
323/2562          

 

 



แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน 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      
(ก.ย. 62) 

2 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

7,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำยชำญชัย  ไกรประเวศ นำยชำญชัย  ไกรประเวศนำย เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
112/2562      
(ก.ย. 62)  

3 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
113/2562      

(ก.ย.62)  
4 จ้ำงเหมำบริกำร

บุคคลภำยนอก 
8,300.00 - เฉพำะเจำะจง นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ นำยพีรยุทธ  แสงเมฆ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
114/2562      
(ก.ย. 62) 

5 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

8,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยนัฐพงศ์  พิศดำร นำยนัฐพงศ์  พิศดำร เสนอรำคำไม่เกนิ
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
115/2562      
(ก.ย. 62) 

6 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.รย 
116/2562      

(ก.ย. 62) 

 

 



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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         
(ก.ย. 62) 

8 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

18,725.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ดอกเตอร์คำลิเบรช่ัน 
จ ำกัด 

บริษัท ดอกเตอร์คำลิเบรช่ัน 
จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
315/2562       

9 วัสดุวิทยำศำสตร์ 34,026.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ำกัด 

บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค 
จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
317/2562          

10 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,605.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
318/2562       

11 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 8,100.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำไดนำโมแอร ์ ร้ำนวัฒนำไดนำโมแอร ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
319/2562       

12 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 5,300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำไดนำโมแอร ์ ร้ำนวัฒนำไดนำโมแอร ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
320/2562       

 



           

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
13 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 7,900.00 - เฉพำะเจำะจง นำยประทวน  บุญรัตน ์ นำยประทวน  บุญรัตน ์ เสนอรำคำไม่เกิน

วงเงินที่ได้รับ
จัดสรร 

ศพช.รย 
321/2562       

14 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,070.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

บริษัท ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จ ำกัด 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
324/2562       

15 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 132,466.00 132,466 เฉพำะเจำะจง บริษัท ธเนศพัฒนำ จ ำกัด บริษัท ธเนศพัฒนำ จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
325/2562       

16 วัสดุวิทยำศำสตร์ 7,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำรำโซน่ำ ร้ำนพำรำโซน่ำ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
326/2562          

17 วัสดุกำรเกษตร 40,600.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท อินวอเตอร์ จ ำกัด บริษัท อินวอเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
327/2562       

18 วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

3,125.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคำร์เซนเตอร์ ร้ำนคำร์เซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
328/2562          

 



           

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
19 วัสดุยำนพำหนะและ

ขนส่ง 
842.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
329/2562       

20 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ
ล่ืน 

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

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
330/2562       

21 วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

350.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนคำร์เซนเตอร์ ร้ำนคำร์เซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
331/2562       

22 วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 2,000.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ระยองช็อปป้ิงมอลล์ 
(1994) จ ำกัด 

บริษัท ระยองช็อปป้ิงมอลล์ 
(1994) จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
332/2562       

23 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 3,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวัฒนำออโตเทค ร้ำนวัฒนำออโตเทค เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
333/2562          

24 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 1,350.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
334/2562       



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
 
 
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) 
25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
760.00 - เฉพำะเจำะจง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง นำยเปรมยศ  สิงห์โตทอง วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
335/2562          

26 วัสดุวิทยำศำสตร์ 300.00 - เฉพำะเจำะจง บริษัท ระยองช็อปป้ิงมอลล์ 
(1994) จ ำกัด 

บริษัท ระยองช็อปป้ิงมอลล์ 
(1994) จ ำกัด 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
336/2562       

27 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 3,049.50 
 

- เฉพำะเจำะจง หจก.เมคคำนิคส์ดีเซล       
ซัพพลำย 

หจก.เมคคำนิคส์ดีเซล         
ซัพพลำย 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
337/2562       

28 วัสดุส ำนักงำน 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซนเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
338/2562       

29 วัสดุส ำนักงำน 1,365.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
339/2562          

 

 



           

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
30 วัสดุวิทยำศำสตร์ 95.25 - เฉพำะเจำะจง บริษัท วัชรำวรรณ(2008) 

จ ำกัด 
บริษัท วัชรำวรรณ(2008) 

จ ำกัด 
วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
340/2562       

31 วัสดุกำรเกษตร 3,000.00 - เฉพำะเจำะจง นำงสังเวียน  รัตนงค์ นำงสังเวียน  รัตนงค์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
341/2562          

32 วัสดุก่อสร้ำง 3,760.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
342/2562       

33 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
343/2562       

34 วัสดุกำรเกษตร 920.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
344/2562       

 

 



           

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
35 วัสดุกำรเกษตร 900.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
345/2562       

36 วัสดุกำรเกษตร 1,200.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
346/2562          

37 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 3,200.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
347/2562       

38 วัสดุกำรเกษตร 100.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
348/2562          

39 วัสดุกำรเกษตร 130.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
349/2562       

 



           

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
40 วัสดุกำรเกษตร 300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
350/2562       

41 วัสดุกำรเกษตร 130.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วสัดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
351/2562       

42 วัสดุกำรเกษตร 340.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนต้นไม้อร ร้ำนต้นไม้อร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
352/2562       

43 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,300.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนมณีรัตน์ ร้ำนมณีรัตน์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
353/2562       

44 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,000.00 - เฉพำะเจำะจง อบต.ตะพง อบต.ตะพง เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
354/2562       

45 วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 620.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปรรณกำรไฟฟ้ำ ร้ำนปรรณกำรไฟฟ้ำ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
355/2562       



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
46 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
4,900.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
356/2562          

47 วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

10,000.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
357/2562       

48 วัสดุกำรเกษตร 8,250.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
358/2562       

49 วัสดุกำรเกษตร 2,400.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนแววมณีกำรเกษตร ร้ำนแววมณีกำรเกษตร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
359/2562       

50 วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง 

440.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง ร้ำนสมศักดิ์ ตะพง วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำรใช้
งำน 

ศพช.รย 
360/2562       

 

 



 

          แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
51 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อ

ล่ืน 
1,900.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
361/2562          

52 วัสดุส ำนักงำน 1,610.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
362/2562          

53 วัสดุส ำนักงำน 600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซนเตอร์ ร้ำนปอยรัตน์บุ๊คเซนเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.รย 
363/2562       

54 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
364/2562       

55 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 500.00 
 

- เฉพำะเจำะจง ร้ำนเป่ียมเจริญ ร้ำนเป่ียมเจริญ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
365/2562       

56 วัสดุโฆษณำและ
เผยแพร่ 

2,675.00 
 

- เฉพำะเจำะจง หจก.ก้ำวน ำโฆษณำ หจก.ก้ำวน ำโฆษณำ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.รย 
366/2562       

 



 

 แบบ สขร. 1 

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

วันที่  30  เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (1) มาตรา 9 
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) 
57 วัสดุส ำนักงำน 385.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง

ระยอง 
สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง

ระยอง 
วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

ศพช.รย 
367/2562          

 

 

 

 

 


