
 

แบบ สขร. 1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบ เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 
ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งระยอง 

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 (1) มาตรา 9 
ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำท่ี

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่เลือก

โดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
1 วัสดุกำรเกษตร 308.16  เฉพำะเจำะจง หจก.รุ่งเรืองพำณิชย์ หจก.รุ่งเรืองพำณิชย์ วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

053/02604 
(27 พ.ค. 63) 

2 ค่ำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร 3,210.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ ์ ร้ำนกมลภัณฑ ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

KP20-S050096 
(1 มิ.ย. 63) 

3 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 4,900.00 - เฉพำะเจำะจง อู่ไทรทองบริกำร อู่ไทรทองบริกำร เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

(1 ม.ิย. 63) 

4 วัสดุกำรเกษตร 2,700.00  เฉพำะเจำะจง น.ส.จ ำเรียน  คมสัน น.ส.จ ำเรียน  คมสัน วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

(1 มิ.ย. 63) 

5 วัสดุกำรเกษตร 3,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยศักดิ์สิทธิ์  ใจหำญ   นำยศักดิ์สิทธิ์  ใจหำญ   วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

(1 มิ.ย. 63) 

6 วัสดุกำรเกษตร 2,700.00  เฉพำะเจำะจง นำยสมพร  พุ่มประสิทธิ์ นำยสมพร  พุ่มประสิทธิ์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

(1 มิ.ย. 63) 

7 วัสดุกำรเกษตร 4,000.00  เฉพำะเจำะจง นำยบุญเหลือ นำยสมพร  พุ่มประสิทธิ์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

(28 เม.ย. 63) 
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
8 วัสดุคอมพิวเตอร์ 850.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนปิ่น ปริ้นเตอร์ ร้ำนปิ่น ปริ้นเตอร์ วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

00002 
(1 ม.ิย. 63) 

9 จ้ำงเหมำบริกำรบคุคลภำยนอก 650.00 - เฉพำะเจำะจง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะพง 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ตะพง 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

RCPT-04596/63 
(30 เม.ย. 63) 

10 วัสดุก่อสร้ำง 1,391.00 
 

- เฉพำะเจำะจง ร้ำนแสงศิลป์ ร้ำนแสงศิลป์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

063/3104 
(29 พ.ค. 63) 

11 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

2,140.00 - เฉพำะเจำะจง บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก 

บ ห้องปฏิบัติกำรกลำง
(ประเทศไทย) จก 

เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ARCS-4305-0141 

(4 มิ.ย 63) 

12 วัสดุส ำนักงำน 1,050.00 - เฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

สหกรณ์กำรเกษตรศรีเมือง
ระยอง 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

  010/0477 
   (4 มิ.ย 63) 

13 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 2,100.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

018/0893 
(4 มิ.ย. 63) 

14 วัสดุยำนพำหนะ 2,400.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ ร้ำน ศ.โชคดีประดับยนต์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

018/0892 
(4 มิ.ย. 63) 

15 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 2,439.60 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนกมลภัณฑ์ ร้ำนกมลภัณฑ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

KP20-V06001 
(4 มิ.ย. 63) 

16 วัสดุกำรเกษตร 1,109.00  เฉพำะเจำะจง ร้ำนสินสมบัติ ร้ำนสินสมบัติ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

(5 มิ.ย. 63) 
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
17 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 700.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ

ตรงตำม
วัตถุประสงค์กำร

ใช้งำน 

TIO0000163060
00347 

(11 มิ.ย. 63) 

18 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 300.00 - เฉพำะเจำะจง หจก.โกมลประนอมบริกำร หจก.โกมลประนอมบริกำร วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

TIO0000163060
00349 

(11 มิ.ย. 63) 

19 วัสดุกำรเกษตร 1,870.00 - เฉพำะเจำะจง บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

Rayif200600170
22 

(11 มิ.ย. 63) 

20 วัสดุส ำนักงำน 659.00 - เฉพำะเจำะจง บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก บ ซีอำร์ซี ไทวัสดุ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

Rayif200600170
21 

(11 มิ.ย. 63) 

21 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 2,593.48 - เฉพำะเจำะจง กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

มท.5310.18 รย.
32718 

(14 มิ.ย. 63) 

22 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

1,800.00 - เฉพำะเจำะจง นำยสรวุฒิ  บุญช่วยเหลือ นำยสรวุฒิ  บุญช่วยเหลือ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

(16 มิ.ย. 63) 

23 วัสดุกำรเกษตร 4,875.00 - เฉพำะเจำะจง นำยแดง  บุตรบุญจันทร์ นำยแดง  บุตรบุญจันทร์ วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

(17 มิ.ย. 63) 

24 วัสดุกำรเกษตร 4,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยจรัญ  เข็มกลัด นำยจรัญ  เข็มกลัด วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

(17 มิ.ย. 63) 

25 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 2,045.00 - เฉพำะเจำะจง ธนำคำรกรุงไทย 

(บัตรฟลีคกำร์ด) 
ธนำคำรกรุงไทย 

(บัตรฟลีคกำร์ด) 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

F000000099753           
(17 มิ.ย. 63) 
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
26 วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 6,412.70 - เฉพำะเจำะจง ธนำคำรกรุงไทย 

(บัตรฟลีคกำร์ด) 
ธนำคำรกรุงไทย 

(บัตรฟลีคกำร์ด) 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

F000000099753           
(17 มิ.ย. 63) 

27 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 1,500.00 - เฉพำะเจำะจง นำยค ำรณ  ชลประดิษฐ์ นำยค ำรณ  ชลประดิษฐ์ เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

(18 มิ.ย. 63) 

28 วัสดุก่อสร้ำง 4,535.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.กีรตยำ  เกิดมณี น.ส.กีรตยำ  เกิดมณี วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

(18 มิ.ย. 63) 

29 วัสดุวิทยำศำสตร์  112,350.00 112,350.00 เฉพำะเจำะจง บ ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี จก บ ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.ระยอง 
82/2563 

30 วัสดุวิทยำศำสตร์  112,350.00 112,350.00 เฉพำะเจำะจง บ กิบไทย จก บ กิบไทย จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.ระยอง 
83/2563 

31 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 8,560.00 - เฉพำะเจำะจง บ ยีนพลัส จก บ ยีนพลัส จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.ระยอง 
84/2563 

32 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

21,400.00 - เฉพำะเจำะจง บ ไบโอแลป เซ็นเตอร์ จก บ ไบโอแลป เซ็นเตอร์ จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.ระยอง 
85/2563 

33 จ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลภำยนอก 

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

จัดสรร 

ศพช.ระยอง 
86/2563 

34 วัสดุกำรเกษตร 55,000.00 - เฉพำะเจำะจง น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี น.ส.แว่นแก้ว  สวยดี วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

ศพช.ระยอง 
87/2563 
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ล ำดับที่ งำนที่จัดซื้อหรือจัดจ้ำง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อเสนอรำคำ และรำคำท่ี
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ี
ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่เลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
35 วัสดุกำรเกษตร 77,600.00 - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร

เกษตร 
ร้ำนอำรยะรุง่เจริญกิจกำร

เกษตร 

วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

ศพช.ระยอง 
89/2563 

36 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ 23,968.00 - เฉพำะเจำะจง บ ไทยวิกตอรี จก บ ไทยวิกตอรี จก เสนอรำคำไม่เกิน
วงเงินที่ได้รับ

จัดสรร 

ศพช.ระยอง 
90/2563 

37 วัสดุกำรเกษตร 14,000.00 - เฉพำะเจำะจง บ รีเฟอร์ เทรดด้ิง จก บ รีเฟอร์ เทรดด้ิง จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร 

ศพช.ระยอง 
91/2563 

38 วัสดุวิทยำศำสตร์  224,700.00 224,700.00 เฉพำะเจำะจง บ ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี 
จก 

บ ไอซำยเอนซ์ เทคโนโลยี จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.ระยอง 
93/2563 

39 วัสดุวิทยำศำสตร์  42,775.99 - เฉพำะเจำะจง บ เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนซ์ จก บ เซฟ แอนด์ ซำยส์แอนซ์ จก วัสดุมีคุณลักษณะ
ตรงตำม

วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำน 

ศพช.ระยอง 
94/2563 

 

 


