แบบ สขร.๑

ลาดับที่

1

2

3

4

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ
งบผลิตหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
(ปม.1) เพื่อใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จงบควบคุ
านวน 1มชุการท
ดรายการ
าการ
ประมงให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 บรายการ
งบตรวจรั
รองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

สรุ ปผลการดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
.
ศูนย์วิจยั และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่งเขต 4 (กระบี่)
ณ วันที่
11 ตุลาคม 2562
วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง รายชื่ อผู้เสนอราคา
ผู้ได้รับการคัดเลือก
หรือจ้ าง
และราคาทีเ่ สนอ
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง
2,500.00
เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ ม จก. บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ม จก.
768 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 768 บาท

2,500.00

-

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อ 478/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 1 ส.ค.62

เฉพาะเจาะจง บางกอกประดับยนต์
2,500 บาท

บางกอกประดับยนต์
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 504/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค. 62

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

ลาดับที่

5

6

7

8

9

10

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
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
งบส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง
8,800.00

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

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง
น.ส.สาริ นี สารภี
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,800 บาท

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.วิสนี สิ งโหพล
13,000 บาท

น.ส.วิสนี สิ งโหพล
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 380/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 พ.ค.62

15,000.00

เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เวลาดี
15,000 บาท

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

เฉพาะเจาะจง พูลทรัพย์แอร์
4,150 บาท

พูลทรัพย์แอร์
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,150 บาท

4,150.00

-

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 291/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 มี.ค.62

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

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 521/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 11 ก.ย..62

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

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

งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
11

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก

12

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

13

14

งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จงบตรวจรั
านวน 1 บรายการ
รองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

2,450.00

-

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
2,450 บาท

ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,450 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 512/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ย.62

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

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

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
15

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

ลาดับที่

16

17

18

19

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสิ นค้าประมง
วัสดุเชื้ อเพลิงและหล่อลื่ น
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

8,800.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

เฉพาะเจาะจง น.ส.อรอุมา ดาดี
8,800 บาท

น.ส.อรอุมา ดาดี
ราคาที่ตกลงซื้อ 8,800 บาท

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. 28 พ.ค.62

1,605.00

เฉพาะเจาะจง บ.สไมล์ แอร์ จก.
1,605 บาท

บ.สไมล์ แอร์ จก.
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,605 บาท

1,200.00

เฉพาะเจาะจง นายประจักร เหล่าเส็ น นายประจักร เหล่าเส็น
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 506/2562
1,200 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.62

13,000.00

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

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 513/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 9 ก.ย.62

งบผลิตหัวเชื้อจุลินทรี ย ์ (ปม.1)
เพือ่ ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า

20

วัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 1 รายการ

528.00

เฉพาะเจาะจง บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ ม
528 บาท

บ.เค.พี.จี.เกรซ น้ าดื่ม

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 507/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 4,1477.28 บาทวงเงินงบประมาณ ลว.2 ก.ย.62

ลาดับที่

21

22

23

24

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
งบผลิตหัวเชื้ อจุลินทรี ย ์
(ปม.1) เพื่อใช้ในการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

เฉพาะเจาะจง บ.สไมล์ แอร์ จก.
2,500 บาท

บ.สไมล์ แอร์ จก.
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,500 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 528/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.62

งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสิ นค้าประมง
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 1,565.00
จานวน 5 รายการ

เฉพาะเจาะจง หสม.สุ วรรณาเภสัช
1,565 บาท

หสม.สุ วรรณาเภสัช
ราคาที่ตกลงซื้อ 1,565 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 522/2562
วงเงินงบประมาณ ลว.12 ก.ย.62

งบตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

54,035.00

เฉพาะเจาะจง หจก.สุ ทินเอ็นจิเนียริ่ ง
54,035 บาท

หจก.สุ ทินเอ็นจิเนียริ่ ง
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 517/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 54,035 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

20,437.00

เฉพาะเจาะจง พรศักดิ์การไฟฟ้ า
20,437 บาท

พรศักดิ์การไฟฟ้ า
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 519/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 20,437 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบวิจยั พื้นฐาน,งบเงินทุน
หมุนเวียน

2,500.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ลาดับที่

25

26

27

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
วัสดุสานักงาน
จานวน 31 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง
12,800.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลง
โดยสรุป
สั ญญาหรือข้อตกลง
ซื้อหรือจ้ าง
ในการซื้อหรือจ้ าง
เฉพาะเจาะจง หจก.กระบี่ยางทอง 1992 หจก.กระบี่ยางทอง 1992
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 516/2562
12,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 12,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

14,680.00

เฉพาะเจาะจง พูลทรัพย์แอร์
14,680 บาท

พูลทรัพย์แอร์
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 518/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 14,680 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 10 ก.ย.62

18,882.00

เฉพาะเจาะจง เลิศชัยเครื่ องใช้สานักงาน เลิศชัยเครื่ องใช้สานักงาน
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 505/2562
18,882 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 18,882 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

56,247.00

เฉพาะเจาะจง บ.พีเอส คอมเทค 2008
56,247 บาท

งบตรวจประเมินฟาร์ ม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า,การเฝ้ า
ระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก,
ควบคุมการทาการประมง
ให้เป็ นไปตามกฏหมาย
28

วัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 7 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
,ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

บ.พีเอส คอมเทค 2008
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 503/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 56,247 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

ลาดับที่

29

30

31

32

งานทีจ่ ัดซื้อ
วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
อจังดโรคสั
จ้ าง ตว์น้ า
หรือจ้ าง
งบการเฝ้ หรื
าระวั
ในประเทศและส่ งออก
,ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสัตว์น้ า,ผลิตพันธุ์
สัตว์น้ าในโครงการ
พระราชดาริ
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
จานวน 1 บรายการ
งบตรวจรั
รองกุง้ มีชีวิต
ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
จ้างเหมาบริ การ
จานวน
1 รายการ
งบจั
ดทาและขยายขอบข่
าย
ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสิ นค้าประมง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

14,980.00

เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย
กระบี่ เซฟการ์ด
14,980 บาท

บ.รักษาความปลอดภัยกระบี่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 339/2562
เซฟการ์ด
วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย.62
ราคาที่ตกลงซื้อ 14,980 บาท

2,475.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็น เจ ซัพพลาย
2,475 บาท

ร้าน เอ็น เจ ซัพพลาย
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,475 บาท

13,100.00

เฉพาะเจาะจง ร้านคลีนิค คอม
13,100 บาท

ร้านคลีนิค คอม
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 502/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,100 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62

20,800.00

เฉพาะเจาะจง หจก.กระบี่ยางทอง 1992 หจก.กระบี่ยางทอง 1992
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 500/2562
20,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 20,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว.26 ส.ค.62

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

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

33

วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
จงบจั
านวน
10 รายการ
ดทาและขยายขอบข่
าย

34

35

36

37

ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสิ นค้าประมง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบจัดทาและขยายขอบข่าย
ระบบ ISO เพื่อรับรอง
คุณภาพและความ
ปลอดภัยสิ นค้าประมง
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง
27,392.00

เฉพาะเจาะจง บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
27,392 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลง
โดยสรุป
สั ญญาหรือข้อตกลง
ซื้อหรือจ้ าง
ในการซื้อหรือจ้ าง
บ.กระบี่สหภัณฑ์ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 533/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 27,392 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 24 ก.ย.62

25,000.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอสพีซี อาร์ที จก.
25,000 บาท

บ.เอสพีซี อาร์ที จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 510/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 25,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 3 ก.ย.62

53,286.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอพเพนดอร์ ฟ
(ประเทศไทย) จก.
53,286 บาท

บ.เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 475/2562
ไทย) จก.
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ก.ค.62
ราคาที่ตกลงซื้อ 53,286 บาท

งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 13,642.50
จานวน 10 รายการ
งบการเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ า
ในประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

7,550.00

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

เฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภณั ฑ์ บ.ห้องแลปและเคมีภณั ฑ์
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 527/2562
13,642.50 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 13,642.50 บาทวงเงินงบประมาณ ลว. 18 ก.ย.62

เฉพาะเจาะจง หจก.กระบี่ยางทอง 1992 หจก.กระบี่ยางทอง 1992
7,550 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,550 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 530/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62

ลาดับที่

38

39

40

41

42

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

5,150.00

งบพัฒนาและบริ หาร
จัดการทรัพยากรสัตว์น้ า,งบ
เงินทุนหมุนเวียน
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร
จงบตรวจรั
านวน 1 บรายการ
รองกุง้ มีชีวิต

ผู้ได้รับการคัดเลือก
และราคาทีต่ กลง
ซื้อหรือจ้ าง

เหตุผลทีค่ ดั เลือก
โดยสรุป

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
สั ญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้ าง

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
5,150 บาท

ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,150 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 525/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 16 ก.ย.62

เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร
7,120 บาท

ร้านศิริการเกษตร
ราคาที่ตกลงซื้อ 7,120 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 531/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62

14,980.00

เฉพาะเจาะจง บ.รักษาความปลอดภัย
กระบี่ เซฟการ์ด จก.
14,980 บาท

บ.รักษาความปลอดภัยกระบี่ เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 339/2562
เซฟการ์ด จก.
วงเงินงบประมาณ ลว. 3 เม.ย.62
ราคาที่ตกลงซื้อ 14,980 บาท

2,475.00

เฉพาะเจาะจง ร้าน เอ็นเจ ซัพพลาย
2,475 บาท

ร้าน เอ็นเจ ซัพพลาย
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 342/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 2,475 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 5 เม.ย.62

เฉพาะเจาะจง บ.เมริ ทเทค จก.
216,450 บาท

บ.เมริ ทเทค จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 497/2562
ราคาที่ตกลงซื้อ 216,450 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก
วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 7,120.00
จานวน 1 รายการ
งบเฝ้ าระวังโรคสัตว์น้ าใน
ประเทศและส่ งออก
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ส่ งออกสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
216,450.00
จานวน 1 รายการ

ลาดับที่

43

44

45

46

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง
งบควบคุมการทาการ
ประมงให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบวิจยั พื้นฐาน
ครุ ภณั ฑ์ไฟฟ้ าและวิทยุ
จานวน 1มรายการ
งบควบคุ
การทาการ

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

6,800.00

เฉพาะเจาะจง บ.เซาท์ โซล่าร์ เซลล์ จก. บ.เซาท์ โซล่าร์ เซลล์ จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 529/2562
6,800 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 6,800 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 19 ก.ย.62

80,250.00

เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 496/2562
80,250 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 80,250 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

ประมงให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย
ครุ ภณั ฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์20,865.00
จงบควบคุ
านวน 1มรายการ
การทาการ

เฉพาะเจาะจง บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก.บ.เอสเอ็นพีไซแอนติฟิค จก. เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 495/2562
20,865 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 20,865 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

ประมงให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย
ครุ ภณั ฑ์การเกษตร
จานวน 5มรายการ
งบควบคุ
การทาการ

เฉพาะเจาะจง ออพเทค เอ็นจิเนียริ่ ง จก. ออพเทค เอ็นจิเนี ยริ่ ง จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 501/2562
427,144 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 427,144 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62

427,144.00

47

ประมงให้เป็ นไปตาม
กฏหมาย
จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

15,000.00

เฉพาะเจาะจง นายสมคิด เวลาดี
15,000 บาท

48

วัสดุการเกษตร

28,110.00

เฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์ จก. บ.ไทยยูเนี่ยนฟี ดมิลล์ จก.

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

ใบสัง่ ซื้อที่ 493/2562

ลาดับที่

งานทีจ่ ัดซื้อ
หรือจัดจ้ าง

วงเงินทีจ่ ะซื้อ ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้ าง
หรือจ้ าง

จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

รายชื่ อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ
28,110 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือก
เหตุผลทีค่ ดั เลือก
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
และราคาทีต่ กลง
โดยสรุป
สั ญญาหรือข้อตกลง
ซื้อหรือจ้ าง
ในการซื้อหรือจ้ าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 28,110 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62

49

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

5,050.00

เฉพาะเจาะจง ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
5,050 บาท

ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,050 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 506/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

50

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

3,280.00

เฉพาะเจาะจง ร้านพูลทรัยพ์แอร์
3,280 บาท

ร้านพูลทรัยพ์แอร์
ราคาที่ตกลงซื้อ 3,280 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 499/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 26 ส.ค.62

51

วัสดุการเกษตร
จานวน 3 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

11,620.00

52

จ้างเหมาบริ การ
จานวน 1 รายการ
งบเงินทุนหมุนเวียน

5,050.00

เฉพาะเจาะจง บ.เติมพรการเกษตร จก. บ.เติมพรการเกษตร จก.
เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ ซื้อที่ 494/2562
11,620 บาท
ราคาที่ตกลงซื้อ 11,620 บาท วงเงินงบประมาณ ลว. 23 ส.ค.62
เฉพาะเจาะจง ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
5,050 บาท

ร้านเจริ ญยนต์การช่าง
ราคาที่ตกลงซื้อ 5,050 บาท

เสนอราคาไม่เกิน ใบสัง่ จ้างที่ 506/2562
วงเงินงบประมาณ ลว. 28 ส.ค.62

