แบบ สขร.๑

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

1

วัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ

2

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 ชุดรายการ

3

4

งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า,
เงินทุนหมุนเวียน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ าและจัดทา
และขยายขอบข่ายระบบ ISO

สรุ ปผลการดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิ งหาคม
.
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
ณ วันที่
10 กันยายน 2562
วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง รายชื่ อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หรือจ้ าง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง
4,800.00
เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จก.
บ.ต้นเกษตร จก.
4,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,800 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 465/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

14,980.00

-

เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัยกระบีบ.รั
่เซฟการ์
กษาความปลอดภั
ด จก.
ยกระบี่เซฟการ์
เสนอราคาไม่
ด จก. เกิน ใบสัง่ จ้าง339/2562
14,980 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 14,980 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.3 เม.ย.62

15,000.00

-

เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เวลาดี
15,000 บาท

10,276.82

-

เฉพาะเจาะจง สมาคมส่ งเสริ ม
สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ไทย-ญี่ปน)
ุ่

10,276.82 บาท

นายสมคิด เวลาดี
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 295/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 15,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

ราคาที่ตกลงซื้อ 10,276.82
บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 483/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค.62

ลาดับที่

5

6

7

8

9

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 4 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง
149,800.00

-

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลง
โดยสรุป
สั ญญาหรือข้อตกลง
ซื้อหรือจ้ าง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง บ.สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จก.บ.สิ ทธิ พรแอสโซซิ เอส จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 446/2562
149,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 149,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

43,001.16

เฉพาะเจาะจง บ.เวิลด์สยามกรุ๊ ป จก.
43,001.16 บาท

บ.เวิลด์สยามกรุ๊ป จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 445/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 43,001.16 บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ค.62

13,268.00

เฉพาะเจาะจง บ.แคลลิเบรเทค
13,268 บาท

บ.แคลลิเบรเทค

13,679.95

เฉพาะเจาะจง บ.พรี เมียซิ สเต็ม เอ็นจิเนียริบ่ ง .พรี เมียซิ สเต็ม เอ็นจิเนียริ่ ง เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 441/2562
13,679.95 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,679.95 บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
8,683.05
จานวน 6 รายการ
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบสัตว์น้ า

เฉพาะเจาะจง บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
8,683.05 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 450/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,268 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.11 ก.ค.62

บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อ 482/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,683.05 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 6 ส.ค. 62

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

10

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบผลิตหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์ ปม.1

18,511.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จก.
18,511 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลง
โดยสรุป
สั ญญาหรือข้อตกลง
ซื้อหรือจ้ าง
ในการซื้อหรือจ้ าง
บ.เอสพีซี อาร์ที จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 443/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 18,511 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ค. 62

11

จ้างเหมาบริ การ
จงบควบคุ
านวน 1มรายการ
การทาการ

56,710.00

เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแอคทีฟ จก.
56,710 บาท

บ.ไบโอแอคทีฟ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 476/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 56,710 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.ค.62

2,475.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็นเจซัพพลาย
2,475 บาท

ร้านเอ็นเจซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,475 บาท

12

13

14

ประมงให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 บรายการ
งบตรวจรั
รองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 1 รายการ
งบผลิตพันธุ์สัตว์น้ าใน
โครงการพระราชดาริ
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ
งบผลิตหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
(ปม.1)

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ เช่าที่ 342/2562
วงเงินงบประมาณ ลว.5 เม.ย.62

350.00

เฉพาะเจาะจง นายวีระพล ธนอนันตกุล นายวีระพล ธนอนันตกุล
350 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 350 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 477/2562
วงเงินงบประมาณ ลว.26 ก.ค.62

732.00

เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ ม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ม จก.
732 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 732 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 429/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ก.ค.62

ลาดับที่

15

16

17

18

19

20

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1มรายการ
งบควบคุ
การทาการ
ประมงให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

2,650.00

เฉพาะเจาะจง เจริ ญยนต์การช่าง
2,650 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง
เจริ ญยนต์การช่าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,650 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 469/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

8,800.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.สาริ นี สารภี
8,800 บาท

น.ส.สาริ นี สารภี
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,800 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 291/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

10,000.00

เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร ลิ่ มฉุน้
10,000 บาท

นายณัฐกร ลิ่มฉุน้
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 292/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

8,800.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา ดาดี
8,800 บาท

น.ส.อรอุมา ดาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,800 บาท

13,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.นฤมล ชายชาติ
13,000 บาท

น.ส.นฤมล ชายชาติ
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 293/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 มี.ค.62

13,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.วันวิศาข์ นิ่มนนท์ น.ส.วันวิศาข์ นิ่ มนนท์
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 294/2562
13,000 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 290/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

ลาดับที่

21

22

23

24

25

26

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
งบตรวจรับรองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 บรายการ
งบตรวจรั
รองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จานวน 3 รายการ
งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จานวน 2 รายการ
การเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
วัสดุก่อสร้าง
จานวน 3 รายการ
งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
วัสดุสานักงาน
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

13,000.00

เฉพาะเจาะจง น.ส.วิสนี สิ งโหพล
13,000 บาท

น.ส.วิสนี สิ งโหพล
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 380/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 พ.ค.62

866.70

เฉพาะเจาะจง บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
866.70 บาท

บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 489/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 866.70 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62

246.10

เฉพาะเจาะจง บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
246.10 บาท

บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 490/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 246.10 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 20 ส.ค.62

1,819.00

เฉพาะเจาะจง บ.ทรงพรค้าไม้ (2008) จากับด.ทรงพรค้าไม้ (2008) จากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 480/2562
1,819 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,819 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 ส.ค.62

540.00

เฉพาะเจาะจง ร้านอันดามัน
540 บาท

ร้านอันดามัน
ราคาที่ตกลงซื้อ 540 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 468/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

513.60

เฉพาะเจาะจง ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์ ร้านอาร์ซีอิเล็คทรอนิกส์
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 467/2562
513.60 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 513.60 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ก.ค.62

ลาดับที่

27

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์
จานวน
1 รายการ
งบจั
ดทาและขยายขอบข่
าย
ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความปลอดภัย
สิ นค้าประมง

4,815.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บ.เมริ ทเทค จก.
4,815 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

บ.เมริ ทเทค จก.
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,815 บาท

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 434/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 2 ก.ค.62

