
ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการ            

จ านวน 1 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

12,840.00   เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.     
12,840 บาท

บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,840 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่32/2564 
ลงวันที ่1 ธ.ค. 2563

2 จ้างเหมาบริการ            
จ านวน 1 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

5,500.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.     
5,500 บาท

บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,500 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่33/2564 
ลงวันที ่1 ธ.ค. 2563

3 จ้างเหมาบริการ                  
จ านวน 1 รายการ              
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ

40,200.00   เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล  ชายชาติ  
40,200 บาท

น.ส.นฤมล  ชายชาติ     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,200 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่34/2564 
ลงวันที ่1 ธ.ค. 2563

4 จ้างเหมาบริการ                  
จ านวน 1 รายการ              
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ

6,750.00     เฉพาะเจาะจง เอ็น เจ ซัพพลาย       
6,750 บาท

เอ็น เจ ซัพพลาย         
ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,750 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่35/2564 
ลงวันที ่1 ธ.ค. 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

200.00       เฉพาะเจาะจง ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม  
200 บาท

ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 200 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่36/2564 
ลงวันที ่7 ธ.ค. 2563

6 วัสดุการเกษตร              
จ านวน 2 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า/เงินทุนฯ

94,000.00   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร
94,000 บาท

นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 94,000 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่37/2564 
ลงวันที ่7 ธ.ค. 2563

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   ธันวาคม  2563
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังกระบี่

ณ วันที ่  5  มกราคม   2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
7 วัสดุการเกษตร              

จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

24,000.00   เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จก.         
24,000 บาท

บ.ต้นเกษตร จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 24,000 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่38/2564 
ลงวันที ่7 ธ.ค. 2563

8 วัสดุส านักงาน              
จ านวน 1 รายการ                
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ/ตรวจรับรอง
กุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

10,260.00   เฉพาะเจาะจง หจก.ทีเอ็นเอส กระบี ่   
10,260 บาท

หจก.ทีเอ็นเอส กระบี ่    
ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,260 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่39/2564 
ลงวันที ่7 ธ.ค. 2563

9 วัสดุการเกษตร              
จ านวน 2 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า/เงินทุนฯ

20,950.00   เฉพาะเจาะจง บ.เติมพรการเกษตร จก. 
20,950 บาท

บ.เติมพรการเกษตร จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 20,950 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่40/2564 
ลงวันที ่14 ธ.ค. 2563

10 วัสดุงานบ้านงานครัว      
จ านวน 1 รายการ                
 งบผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ

636.00       เฉพาะเจาะจง บ. เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้ าด่ืม จก. 
 636 บาท

บ. เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้ าด่ืม จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 636 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่41/2564 
ลงวันที ่14 ธ.ค. 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

400.00       เฉพาะเจาะจง ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม  
400 บาท

ยุ้งเฮาแก๊สอุตสาหกรรม  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 400 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่42/2564 
ลงวันที ่15 ธ.ค. 2563

12 จ้างเหมาบริการ            
จ านวน 1 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

2,370.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส ตอมเทค(2008) 
จก. 2,370 บาท

บ.พีเอส ตอมเทค(2008) จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,370 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่43/2564 
ลงวันที ่15 ธ.ค. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
13 จ้างเหมาบริการ            

จ านวน 6 รายการ               
งบตรวจประเมินฟาร์มฯ

1,935.00     เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จก. 
1,935 บาท

บ.เมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จก.   
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,935 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่44/2564 
ลงวันที ่17 ธ.ค. 2563

14 วัสดุก่อสร้าง                
จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

310.30       เฉพาะเจาะจง บ.กระบีส่หภัณฑ์ จก. 
310.30 บาท

บ.กระบีส่หภัณฑ์ จก.     
ราคาทีต่กลงซ้ือ 310.30 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่45/2564 
ลงวันที ่17 ธ.ค. 2563

15 จ้างเหมาบริการ            
จ านวน 2 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

8,988.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.     
8,988 บาท

บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 8,988 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่46/2564 
ลงวันที ่18 ธ.ค. 2563

16 วัสดุการเกษตร              
จ านวน 2 รายการ                
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

38,400.00   เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จก.       
38,400 บาท

บ.ต้นเกษตร จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 38,400 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่47/2564 
ลงวันที ่18 ธ.ค. 2563

17 จ้างเหมาบริการ            
จ านวน 2 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

1,540.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.     
1,540 บาท

บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จก.          
ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,540 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่48/2564 
ลงวันที ่21 ธ.ค. 2563

18 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 1 รายการ                
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออก/
ตรวจคัดกรองโรคในตัวอย่างฯ

121,445.00  เฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จก. 121,445 บาท บ.กิบไทย จก.            ราคา
ทีต่กลงซ้ือ 121,445 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่49/2564 
ลงวันที ่21 ธ.ค. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
19 วัสดุก่อสร้าง                

จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

5,350.00     เฉพาะเจาะจง หจก.กระบีอ่ านวยทรัพย์ 
5,350 บาท

หจก.กระบีอ่ านวยทรัพย์  
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,350 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่50/2564 
ลงวันที ่21 ธ.ค. 2563

20 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 6 รายการ                
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

247,919.00  เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.
 247,919 บาท

บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 247,919 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่51/2564 
ลงวันที ่24 ธ.ค. 2563

21 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 6 รายการ                
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า/เฝ้าระวัง
คุณภาพฯ

25,273.40   เฉพาะเจาะจง หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์
 25,273.40 บาท

หจก.เอ แอนด์ เอ รีเอเจนท์ 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 25,273.40 
บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่52/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563

22 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 2 รายการ                
งบเฝ้าระวังคุณภาพส่ิงแวดล้อมฯ

5,090.00     เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์
5,090 บาท

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,090 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่53/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563

23 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 3 รายการ                
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

71,904.00   เฉพาะเจาะจง บ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จก.
 71,904 บาท

บ.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 71,904 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่54/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563

24 วัสดุการเกษตร              
จ านวน 1 รายการ                
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

22,000.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย     
22,000 บาท

ร้านกิตติซัพพลาย         
ราคาทีต่กลงซ้ือ 22,000 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่55/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือ วงเงินทีจ่ะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้ับการคัดเลือก เหตผุลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่อง
หรือจัดจ้าง หรือจ้าง และราคาทีเ่สนอ และราคาทีต่กลง โดยสรุป สัญญาหรือขอ้ตกลง

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
25 วัสดุคอมพิวเตอร์            

จ านวน 4 รายการ                
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ/ตรวจคัดกรอง
โรคในตัวอย่างฯ/การเฝ้าระวัง
เชิงรุกในประเทศฯ

39,910.00   เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส ตอมเทค(2008) 
จก. 39,910 บาท

บ.พีเอส ตอมเทค(2008) จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 39,910 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่56/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563

26 จ้างเหมาบริการ            
จ านวน 2 รายการ               
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

4,440.00     เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส ตอมเทค(2008) 
จก. 4,440 บาท

บ.พีเอส ตอมเทค(2008) จก. 
ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,440 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่57/2564 
ลงวันที ่25 ธ.ค. 2563

27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จ านวน 3 รายการ                
งบการเฝ้าระวังเชิงรุกใน
ประเทศฯ

5,990.00     เฉพาะเจาะจง บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก. 
5,990 บาท

บ.สุวรรณาฟาร์ม่า จก.    
ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,990 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังซ้ือที ่58/2564 
ลงวันที ่28 ธ.ค. 2563

28 จ้างเหมาบริการ                 
จ านวน 1 รายการ                
 งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

300.00       เฉพาะเจาะจง บ.เมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จก.    
300 บาท

บ.เมจิกเฮ้าส์ กรุ๊ป จก.   
ราคาทีต่กลงซ้ือ 300 บาท

เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินงบประมาณ

ใบส่ังจ้างที ่59/2564 
ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563


