
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ืออาหารเบอร์ 4 จ านวน 1 รายการ             6,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  129/2561     
  ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                    6,600.00                   6,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

2
ซ้ืออวนเขียว           10,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  130/2561     
  ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                  10,500.00                 10,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือสายไฟ จ านวน 2 นสบกสน             7,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  131/2561     
  ลงวนัที่ 6 กรกฎาคม 2561

                    7,600.00                   7,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบยีน 4178 จ านวน 1 งาน

            6,535.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  138/2561    
   ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

                    6,535.00                   6,535.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

            5,700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสุพรรณ แสนภกัดี  นายสุพรรณ แสนภกัดี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  141/2561    
 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2561

                    5,700.00                   5,700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟ ย้าย
สายไฟ จั้มระบบไฟ จาก
หอ้งปฏบิติัการส านักงานหน่วย

13000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายภทูรรศ คงวดัใหม่ นายภทูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  142/2561    
   ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

                  13,000.00                 13,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

7 จ้างเหมาเปล่ียนไส้กรองน้ า (RO)
 หมายเลข 04-041-0015-00
และ 04-041-0008-00 

          35,203.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  144/2561    
 ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

 บ.ทเีอสเทคนิดคอล จ ากัด  บ.ทเีอสเทคนิดคอล จ ากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือหมกึพมิพ ์จ านวน 5 รายการ             6,900.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ิอเลขที่  138/2561     
  ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

                    6,900.00                   6,900.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ือฮีสเตอร์และเทอร์โมมเิตอร์ 
จ านวน 2 รายการ

          31,750.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  137/2561     
  ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

                  31,750.00                 31,750.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวัสดุและอาหารส าหรับการ
เพาะเล้ียงพอ่แมพ่นัธุก์ุ้งขาวแวนนไม
 จ านวน 3 รายการ

            6,720.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  137/2561     
  ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

                    6,720.00                   6,720.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ิออาหารส าเร็จรูปเบอร์ 4 พเิศษ 
จ านวน 1 รายการ

            5,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนี่ยน ฟดีมิลล์ จ ากัด บ.ไทยยูเนี่ยน ฟดีมิลล์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  136/2561     
  ลงวนัที่ 16 กรกฎาคม 2561

                    5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับซ่อม
ระบบลมและระบบน้ า จ านวน 19 
รายการ

          16,253.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  143/2561     
  ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2561

                  16,253.00                 16,253.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

13 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับงานด้าน
เอกสาร บนส านกังานหนว่ย
ตรวจสอบฯ จ านวน 13 รายการ

            6,857.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  142/2561     
  ลงวนัที่ 19 กร าฎาคม 2561

                    6,857.00                   6,857.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จ้างเหมาเย็บพลาสติกอย่างหนา 
จ านวน 5 รายการ

          36,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลปสิ์ชล ร้านเฉลิมศิลปสิ์ชล 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  148/2561    
 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  36,100.00                 36,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 9 รายการ           20,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

 ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  144/2561     
  ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  20,600.00                 20,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

16 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 1 รายการ           10,800.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก. เอส ซี ไทร์ หจก. เอส ซี ไทร์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  146/2561     
  ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  10,800.00                 10,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

17
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปเบอร์ 4 
จ านวน 1 รายาการ

          17,600.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  145/2561    
 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  17,600.00                 17,600.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
จ้างเหมาซ่อมแซมขอบลานคอนกรีตที่
ส าหรับวางถังอนุบาลสัตว์น้ า รวมค่า
วัสดุอุปกรณ์และจ้างเหมาทาสีด้านนอก
ของบ่ออนุบาลสัตว์น้ ารวามค่าวัสดุและ

          29,720.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายปรีชา บวัอ่อน นายปรีชา บวัอ่อน 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  149/2561   
 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                  29,720.00                 29,720.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน 
นก-3337 จ านวน 1 งาน

            6,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสมพร ปานเหลือ  นายสมพร ปานเหลือ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  152/2561    
 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                    6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ             7,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  153/2561    
 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                    7,000.00                   7,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

21

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟเคร่ือง 
Microflow Biological Safety 
Cabinet หมายเลข 
04-011-00045-00 จ านวน 1 งาน

          20,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  154/2561    
 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                  20,000.00                 20,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

22
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง Autoclave 
หมายเลข 04-005-000-26-0 
จ านวน 1 งาน

          30,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  154/2561     
  ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                  30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
ซ้ือยางรถยนต์ ทะเบยีน กจ-
4178 จ านวน 2 รายการ

          10,400.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  247/2561    
 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                  10,400.00                 10,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

24
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน 
นข-1526 จ านวน 1งาน           73,800.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 อู่แต้วการช่าง  อู่แต้วการช่าง

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  159/2561    
 ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

                  73,800.00                 73,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

25
ซ้ือวสัดุส าหรับทาสีบอ่เล้ียงพอ่
แม่พนัธุแ์ละสารส้มส าหรับฆ่าเชื้อ
ในน้ า จ านวน 2 รายการ

            9,660.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  149/2561     
 ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

                    9,660.00                   9,660.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

26
จ้างเหมาท าปา้ยบอกทางเข้า
ศูนย์ฯ รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์ 
จ านวน 9 รายการ

            9,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายพรีะศักด์ แตงขาว นายพรีะศักด์ แตงขาว 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  149/2561    
 ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

                    9,500.00                   9,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

27
จ้างเหมาติดต้ังหลอด UV พร้อม
ระบบต้ังเวลาอัตโนมัติ รวมค่า
วสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          20,735.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  158/2561    
 ลงวนัที่ 31 กรกฎาคม 2561

                  20,735.00                 20,735.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

28
ซ้ือวสัดุการเกษตร

            3,103.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  128/2561     
  ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                    3,103.00                   3,103.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุไฟฟา้             1,310.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  133/2561     
  ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                    1,310.00                   1,310.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน                210.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  134/2561     
  ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                       210.00                      210.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน             1,603.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 

จ ากัด
บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  1348/2561   
 ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                    1,603.00                   1,603.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง             1,470.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านนรินทร์นิว  ร้านนรินทร์นิว 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  135/2561    
ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

                    1,470.00                   1,470.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

33 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           30,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทนิเสถียร หจก.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  139/2561    
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

                  30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           35,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทนิเสถียร หจก.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  139/2561    
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

                  35,000.00                 35,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

35 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง             1,830.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นรินทร์กิจการฃ่าง  นรินทร์กิจการฃ่าง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  140/2561    
ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

                    1,830.00                   1,830.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

36
ซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณอนิเตอร์เนต็
แบบไร้สาย

               650.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  141/2561    
ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561

                       650.00                      650.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

37 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส านักงาน             2,920.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 

จ ากัด
บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  142/2561    
ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2561

                    2,920.00                   2,920.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

38 ซ้ือทอ่อ่อน                225.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  143/2561    
ลงวนัที่ 19 กรกฎาคม 2561

                       225.00                      225.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

39 ซ้ือปล๊ักไฟและหลอดไฟ             3,700.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  148/2561    
ลงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2561

                    3,700.00                   3,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือน้ าแข็ง                760.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โรงน้ าแข็ง บ.โรงน้ าแข็ง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  70/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       760.00                      760.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

41 ซ้ือสปริงคอส                  40.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพลูสวสัด์ิ  ร้านพลูสวสัด์ิ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  70/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                         40.00                        40.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

42 ซ้ือน้ ามนัเบนซิน                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ปตท.จ ากัด บ.ปตท.จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

43 ซ้ือน้ าด่ืมแบบลัง                724.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข บ.เสริมสุข
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 71/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       724.00                      724.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

44
จ้างเหมาท าพรบ. ทะเบยีน นก-
3337 จ านวน 1 งาน

            1,182.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นางอารีย์ จันทร์หอม นางอารีย์ จันทร์หอม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  72/2561    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                    1,182.00                   1,182.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

45 จ้างเหมาท าโปรสเตอร์งานวชิาการ                400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลไวนิล สิชลไวนิล 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  73/2561    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       400.00                      400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

46 ซ้ือตรายาง             1,700.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้าช้าง ร้านน้าช้าง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  74/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                    1,700.00                   1,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

47 ซ้ือแก๊สปตท. 15 กก.                800.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางจิราพร สาระพางค์  นางจิราพร สาระพางค์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  75/2561    ลง
วนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       800.00                      800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

48 ซ้ือผ้าซับใน             2,400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ไพลิน ร้าน อ.ไพลิน 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  76/2561    ลง
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                    2,400.00                   2,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

49 ซ้ือน้ าด่ืม                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข บ.เสริมสุข
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2561     ลง
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                       300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

50 ซ้ือสารสัม                700.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  78/2561    ลง
วนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                       700.00                      700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

51
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

            3,500.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  134/2561   
 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                    3,500.00                   3,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

52
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ทะเบยีน นข-1526 จ านวน 1
งาน

               300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ไทร์ หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  135/2561   
 ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2561

                       300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

53
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ์
หมายเลข 1322-1001-0002

            1,500.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

 ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  136/2561   
 ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                    1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

54
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพห์มายเลข 
04-019-0047-00

            2,200.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  136/2561   
 ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                    2,200.00                   2,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

55
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
หมายเลข 1322-1003-0009

            3,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 136/2561    
 ลงวนัที่ 7 กรกฎาคม 2561

                    3,000.00                   3,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

56
จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคาร
ส านักงาน รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์

            3,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  137/2561   
 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

                    3,500.00                   3,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

57
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง Ultra one 
Cleaning หมายเลข 
04-078-00011-00

            4,630.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  139/2561   
 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

                    4,630.00                   4,630.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

58
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน 
นก-3337 จ านวน 1งาน             2,625.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  140/2561   
 ลงวนัที่ 10 กรกฎาคม 2561

                    2,625.00                   2,625.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

59
จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์
ทะเบยีน นข-1526

               700.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  143/2561   
 ลงวนัที่ 14 กรกฎาคม 2561

                       700.00                      700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

60
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองชั่งไฟฟา้ 
หมายเลข 04-001-00117-00

            2,140.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 

จ ากัด
บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  145/2561   
 ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

                    2,140.00                   2,140.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

61
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
หมายเลข 04-002-00303-00

               950.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 146/2561    
 ลงวนัที่ 17 กรกฎาคม 2561

                       950.00                      950.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

62
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
หมายเลข 1322-1003-0011

            2,550.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  147/2561   
 ลงวนัที่ 18 กรกฎาคม 2561

                    2,550.00                   2,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ส านักงานหน่วยตรวจฯ

            2,200.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  150/2561   
 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                    2,200.00                   2,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

64
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน 
นก-3318 จ านวน 1งาน                450.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  151/2561   
 ลงวนัที่ 20 กรกฎาคม 2561

                       450.00                      450.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

65
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ทะเบยีน กจ-4178

            2,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที่  155/2561   
 ลงวนัที่ 24 กรกฎาคม 2561

                    2,000.00                   2,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

66
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
หมายเลข 04-004-0356-04 
ที่มาพร้อมกล้องจุลทรรศน์

            4,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  156/2561   
 ลงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2561

                    4,000.00                   4,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้


