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

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
1 จ้างเหมาบริการ 44,940       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย บริษัท รักษาความปลอดภัย เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่60/2564

จ านวน 1 รายการ กระบีเ่ซฟการ์ด จ ากัด กระบีเ่ซฟการ์ด จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า/เงินทุนฯ 44,940 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 44,940 บาท

2 จ้างเหมาบริการ 6,750         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เจ ซัพพลาย ร้านเอ็น เจ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่61/2564
จ านวน 1 รายการ 6,750 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ

3 จ้างเหมาบริการ 27,000       เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  ด าดี นางสาวอรอุมา  ด าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่62/2564
จ านวน 1 รายการ 27,000 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2564
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

4 จ้างเหมาบริการ 30,600       เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุ้น นายณัฐกร  ล่ิมฉุ้น เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่63/2564
จ านวน 1 รายการ 30,600 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 30,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2564
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

5 จ้างเหมาบริการ 27,000       เฉพาะเจาะจง นางสาวสารินี  สาระภี นางสาวสารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่64/2564
จ านวน 1 รายการ 27,000 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2564
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

6 จ้างเหมาบริการ 40,200       เฉพาะเจาะจง นางสาววิสนี  สิงโหพล นางสาววิสนี  สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่65/2564
จ านวน 1 รายการ 40,200 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มกราคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังกระบี่

ณ วันที ่  1  กุมภาพันธ์  2564



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

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
7 จ้างเหมาบริการ 40,200       เฉพาะเจาะจง นางสาววันวิสาข์  นิ่มนนท์ นางสาววันวิสาข์  นิ่มนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่66/2564

จ านวน 1 รายการ 40,200 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 40,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

8 จ้างเหมาบริการ 45,000       เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่68/2564
จ านวน 1 รายการ 45,000 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 45,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่30 ธ.ค. 2563
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

9 วัสดุก่อสร้าง 3,390         เฉพาะเจาะจง หจก.กระบีอ่ านวยทรัพย์ หจก.กระบีอ่ านวยทรัพย์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่69/2564
จ านวน 3 รายการ 3,390 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,390 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่4 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

10 วัสดุงานบ้านงานครัว 780           เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้ าด่ืม บริษัท เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้ าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่70/2564
จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่4 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ 780 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 780 บาท

11 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 3,250         เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่72/2564
จ านวน 3 รายการ 3,250 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,250 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่7 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

12 วัสดุการเกษตร 1,940         เฉพาะเจาะจง ร้านยุ้งเฮาเทรดด้ิง ร้านยุ้งเฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่73/2564
จ านวน 4 รายการ 1,940 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,940 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่7 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

13 วัสดุการเกษตร 5,595         เฉพาะเจาะจง บริษัท เวทซุปพีเรีย จ ากัด บริษัท เวทซุปพีเรีย จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่75/2564
จ านวน 1 รายการ 5,595 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 5,595 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่12 ม.ค. 2564
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า



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

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
14 วัสดุการเกษตร 24,500       เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่76/2564

จ านวน 1 รายการ 24,500 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 24,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่12 ม.ค. 2564
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

15 วัสดุการเกษตร 15,920       เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่77/2564
จ านวน 1 รายการ 15,920 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 15,920 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่12 ม.ค. 2564
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า

16 จ้างเหมาบริการ 4,280         เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ แอร์ จ ากัด บริษัท สไมล์ แอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่78/2564
จ านวน 1 รายการ 4,280 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 4,280 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่13 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

17 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,600         เฉพาะเจาะจง นางอุบลวรรณ  ยอดแก้ว นางอุบลวรรณ  ยอดแก้ว เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่79/2564
จ านวน 1 รายการ 1,600 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่14 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ

18 วัสดุการเกษตร 24,325       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล บริษัท โอเวอร์ออล เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่80/2564
จ านวน 2 รายการ คอร์เปอเรชั่น จ ากัด คอร์เปอเรชั่น จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่14 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ 24,325 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 24,325 บาท

19 จ้างเหมาบริการ 94,160       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเพนดอร์ฟ บริษัท เอสเพนดอร์ฟ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่81/2564
จ านวน 2 รายการ  (ประเทศไทย) จ ากัด  (ประเทศไทย) จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่14 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ/ 94,160 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 94,160 บาท
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

20 จ้างเหมาบริการ 1,890         เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส คอมเทค จ ากัด บริษัท พีเอส คอมเทค จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่82/2564
จ านวน 1 รายการ 1,890 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 1,890 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่14 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ



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

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
21 จ้างเหมาบริการ 3,103         เฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลล์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่83/2564

จ านวน 1 รายการ จ ากัด จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่18 ม.ค. 2564
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ 3,103 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 3,103 บาท

22 จ้างเหมาบริการ 10,272       เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่84/2564
จ านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่18 ม.ค. 2564
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

10,272 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 10,272 บาท

23 จ้างเหมาบริการ 2,317.62     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสันมอเตอร์ บริษัท สยามนิสสันมอเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่85/2564
จ านวน 31 รายการ กระบี ่จ ากัด กระบี ่จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่18 ม.ค. 2564
งบเพิม่ผลผลิตสัตว์น้ า 2,317.62 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,317.62 บาท

24 วัสดุส านักงาน 27,590       เฉพาะเจาะจง เลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เลิศชัยเคร่ืองใช้ส านักงาน เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่86/2564
จ านวน 1 รายการ 27,590 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 27,590 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่19 ม.ค. 2564
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

25 วัสดุก่อสร้าง 2,360         เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญโฮมเซนเตอร์ บริษัท ศรีเจริญโฮมเซนเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่87/2564
จ านวน 3 รายการ จ ากัด จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่20 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ 2,360 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,360 บาท

26 จ้างเหมาบริการ 6,500         เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่88/2564
จ านวน 3 รายการ (ประเทศไทย) จ ากัด (ประเทศไทย) จ ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่26 ม.ค. 2564
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าฯ

6,500 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 6,500 บาท



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

ซ้ือหรือจ้าง ในการซ้ือหรือจ้าง
27 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 200           เฉพาะเจาะจง ร้านยุ้งเฮาเทรดด้ิง ร้านยุ้งเฮาเทรดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที ่89/2564

จ านวน 1 รายการ 200 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่27 ม.ค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

28 จ้างเหมาบริการ 12,570       เฉพาะเจาะจง อู่นิวัฒน์การช่าง อู่นิวัฒน์การช่าง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่90/2564
จ านวน 1 รายการ 12,570 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 12,570 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่27 ม.ค. 2564
งบตรวจรับรองกุ้งมีชีวิตส่งออกฯ

29 จ้างเหมาบริการ 2,400         เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ แอร์ จ ากัด บริษัท สไมล์ แอร์ จ ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่91/2564
จ านวน 1 รายการ 2,400 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 2,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่28 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ

30 จ้างเหมาบริการ 26,800       เฉพาะเจาะจง นางสาวโรจนพรรณ นางสาวโรจนพรรณ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที ่92/2564
จ านวน 1 รายการ เทพอ่อน เทพอ่อน วงเงินงบประมาณ ลงวันที ่28 ม.ค. 2564
งบการเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ าฯ 26,800 บาท ราคาทีต่กลงซ้ือ 26,800 บาท


