
ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจัดจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรปุ สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง ในการซ้ือหรอืจ้าง
1 วสัดุงานบ้านงานครัว 864.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้้าด่ืม บริษัท เค.พ.ีจ.ีเกรซ น้้าด่ืม เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 100/2564

จ้านวน 1 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 ม.ีค. 2564
งบผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ 864 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 864 บาท

2 วสัดุการเกษตร 4,708.00     เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งเรืองศิลป์ ร้านรุ่งเรืองศิลป์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 101/2564
จ้านวน 1 รายการ 4,708 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,708 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

3 วสัดุเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน 1,200.00     เฉพาะเจาะจง นางอุบลวรรณ  ยอดแก้ว นางอุบลวรรณ  ยอดแก้ว เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 102/2564
จ้านวน 1 รายการ 1,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 1 ม.ีค. 2564
งบผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ฯ

4 วสัดุการเกษตร 24,500.00   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 103/2564
จ้านวน 1 รายการ 24,500 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 24,500 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 3 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า,งบเงินทุนฯ

5 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 4,400.00     เฉพาะเจาะจง หจก.ประมงฟาร์ม หจก.ประมงฟาร์ม เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 104/2564
จ้านวน 1 รายการ 4,400 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,400 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 4 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า

6 วสัดุการเกษตร 13,000.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐวฒัน์  ทองเดชะ นายณัฐวฒัน์  ทองเดชะ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 105/2564
จ้านวน 1 รายการ 13,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 13,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 4 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

7 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 8,367.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท กระบี่สหภณัฑ์ จ้ากัด บริษัท กระบี่สหภณัฑ์ จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 106/2564
จ้านวน 6 รายการ 8,367.40 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,367.40 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 4 ม.ีค. 2564
งบตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงฯ

สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน   มนีาคม  2564
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ังกระบี่

ณ วันที ่  5  เมษายน  2564



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจัดจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรปุ สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง ในการซ้ือหรอืจ้าง
8 จ้างเหมาบริการ 4,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 107/2564

จ้านวน 3 รายการ (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 5 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ

4,900 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 4,900 บาท
9 จ้างเหมาบริการ 5,564.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 108/2564

จ้านวน 13 รายการ (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ

5,564 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,564 บาท
10 จ้างเหมาบริการ 6,206.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 109/2564

จ้านวน 5 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 9 ม.ีค. 2564
งบจัดท้าและขยายขอบข่ายระบบ 6,206 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,206 บาท
ISO เพื่อรับรองคุณภาพฯ

11 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 200.00       เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 110/2564
จ้านวน 1 รายการ 200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 10 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

12 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 2,996.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภณัฑ์ บริษัท ห้องแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 111/2564
จ้านวน 2 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 12 ม.ีค. 2564
งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์้้าฯ 2,996 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 2,996 บาท

13 วสัดุการเกษตร 10,000.00   เฉพาะเจาะจง นายพรชัย  ช่วงเสน นายพรชัย  ช่วงเสน เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 112/2564
จ้านวน 1 รายการ 10,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 10,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 12 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

14 จ้างเหมาบริการ 5,000.00     เฉพาะเจาะจง ร้านยุง้เฮาเทดด้ิง ร้านยุง้เฮาเทดด้ิง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 113/2564
จ้านวน 1 รายการ 5,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 5,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 16 ม.ีค. 2564
งบตรวจรับรองกุง้มีชีวติส่งออกฯ



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจัดจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรปุ สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง ในการซ้ือหรอืจ้าง
15 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 6,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สุวรรณาฟาร์ม่า จ้ากัด บริษัท สุวรรณาฟาร์ม่า จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 114/2564

จ้านวน 2 รายการ 6,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 16 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

16 วสัดุการเกษตร 34,600.00   เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติซัพพลาย ร้านกิตติซัพพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 115/2564
จ้านวน 2 รายการ 34,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 34,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 18 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ

17 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 8,426.25     เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและเคมีภณัฑ์ บริษัท ห้องแลปและเคมีภณัฑ์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 116/2564
จ้านวน 3 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 24 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มขีดความสามารถด้านการ 8,426.25 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 8,426.25 บาท
ผลิตและการตลาดกุง้ทะเลฯ

18 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 34,775.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย บริษัท ไซแอนติฟิค ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 117/2564
จ้านวน 2 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 26 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ

34,775 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 34,775 บาท
19 วสัดุไฟฟ้าและวทิยุ 695.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท กระบี่สหภณัฑ์ จ้ากัด บริษัท กระบี่สหภณัฑ์ จ้ากัด เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 118/2564

จ้านวน 1 รายการ 695.50 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 695.50 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 29 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า

20 วสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์ 350.00       เฉพาะเจาะจง ร้านศิริการเกษตร ร้านศิริการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 119/2564
จ้านวน 1 รายการ 350 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 350 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 29 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า

21 วสัดุก่อสร้าง 457.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ บริษัท ศรีเจริญโฮมเซ็นเตอร์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 120/2564
จ้านวน 2 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 29 ม.ีค. 2564
งบตรวจประเมินฟาร์มเพาะเล้ียงฯ 457 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 457 บาท



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจัดจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรปุ สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง ในการซ้ือหรอืจ้าง
22 วสัดุการเกษตร 1,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เติมพรการเกษตร บริษัท เติมพรการเกษตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 121/2564

จ้านวน 1 รายการ จ้ากัด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 29 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า 1,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 1,600 บาท

23 วสัดุการเกษตร 28,000.00   เฉพาะเจาะจง นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร นายรุ่งโรจน์  เปียยะบุตร เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังซ้ือที่ 122/2564
จ้านวน 1 รายการ 28,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 28,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 30 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า,งบเงินทุนฯ

24 จ้างเหมาบริการ 6,750.00     เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็น เจ ซัพพลาย ร้านเอ็น เจ ซัพพลาย เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 123/2564
จ้านวน 1 รายการ 6,750 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 6,750 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 37 ม.ีค. 2564
งบการเฝ้าระวงัเชิงรุกในประเทศ
เพื่อแสดงสถานะปลอดโรคฯ

25 จ้างเหมาบริการ 44,940.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภยั บริษัท รักษาความปลอดภยั เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 124/2564
จ้านวน 1 รายการ กระบี่เซฟการ์ด จ้ากัด กระบี่เซฟการ์ด จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า,งบเงินทุนฯ 44,940 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 44,940 บาท

26 จ้างเหมาบริการ 14,124.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 125/2564
จ้านวน 1 รายการ (ประเทศไทย) จ้ากัด (ประเทศไทย) จ้ากัด วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ

14,124 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 14,124 บาท
27 จ้างเหมาบริการ 27,000.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวอรอุมา  ด้าดี นางสาวอรอุมา  ด้าดี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 126/2564

จ้านวน 1 รายการ 27,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 27,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบเพิ่มผลผลิตสัตวน์้้า

28 จ้างเหมาบริการ 45,000.00   เฉพาะเจาะจง นายสมคิด  เวลาดี นายสมคิด  เวลาดี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 127/2564
จ้านวน 1 รายการ 45,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 45,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบเงินทุนหมุนเวยีนฯ



ล าดบัที่ งานที่จัดซ้ือ วงเงนิที่จะซ้ือ ราคากลาง วิธีซ้ือหรอืจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ผู้ไดร้บัการคัดเลือก เหตผุลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรอืจัดจ้าง หรอืจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลง โดยสรปุ สัญญาหรอืขอ้ตกลง

ซ้ือหรอืจ้าง ในการซ้ือหรอืจ้าง
29 จ้างเหมาบริการ 40,200.00   เฉพาะเจาะจง นางสาวโรจนพรรณ  เทพอ่อน นางสาวโรจนพรรณ  เทพอ่อน เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 128/2564

จ้านวน 1 รายการ 40,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 40,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบการเฝ้าระวงัโรคสัตวน์้้าฯ

30 จ้างเหมาบริการ 30,600.00   เฉพาะเจาะจง นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ นายณัฐกร  ล่ิมฉุน้ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 129/2564
จ้านวน 1 รายการ 30,600 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 30,600 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ31 จ้างเหมาบริการ 9,000.00     เฉพาะเจาะจง นางสาวสารินี  สาระภี นางสาวสารินี  สาระภี เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 130/2564
จ้านวน 1 รายการ 9,000 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 9,000 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบตรวจวเิคราะห์คุณภาพ
วตัถุดิบฯ32 จ้างเหมาบริการ 40,200.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววนัวสิาข์  นิ่มนนท์ นางสาววนัวสิาข์  นิ่มนนท์ เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 131/2564
จ้านวน 1 รายการ 40,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 40,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบตรวจรับรองกุง้มีชีวติส่งออกฯ

33 จ้างเหมาบริการ 40,200.00   เฉพาะเจาะจง นางสาววสินี  สิงโหพล นางสาววสินี  สิงโหพล เสนอราคาไม่เกิน ใบส่ังจ้างที่ 132/2564
จ้านวน 1 รายการ 40,200 บาท ราคาที่ตกลงซ้ือ 40,200 บาท วงเงินงบประมาณ ลงวนัที่ 31 ม.ีค. 2564
งบตรวจรับรองกุง้มีชีวติส่งออกฯ


