
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาถ่ายเอกสารและจัดรูปเล่ม
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการ
บริหารจัดการพ่อแม่พันธุ์สัตวน์้ า
ปรับปรุงพันธุ์

          11,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 87/2561       
   ลงวนัที ่11  เมษายน 2561

                   11,400.00                 11,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับติดต้ัง
ระบบไฟฟา้ในโรงเพาะฟกั จ านวน 8 
รายการ

            9,430.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 83/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     9,430.00                   9,430.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับทาสี 
จ านวน 11 รายการ

            6,293.74   - วธิเีฉพาะเจาะจง ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 87/2561       
   ลงวนัที ่9  เมษายน 2561

                     6,293.74                   6,293.74 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
ซ่อมแซมระบบน้ าในโรงเพาะฟัก 
จ านวน 21 รายการ

          10,340.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 86/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                   10,340.00                 10,340.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปส าหรับพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 3 รายการ

          23,400.00  -
วธิตีกลงราคา

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 85/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 30   เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561



                   23,400.00                 23,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือแร่ธาตุรวม           12,160.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 85/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                   12,160.00                 12,160.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
เพาะเล้ียงลูกกุ้ง จ านวน 5 รายการ

            5,740.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 89/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     5,740.00                   5,740.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปและวสัดุ
อุปกรณ์ส าหรับเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
 จ านวน 6 รายการ

          13,920.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 84/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                   13,920.00                 13,920.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9

ซ้ืออาหารส าเร็จรูป วติามินรวม 
และสารปรับความเป็นด่างส าหรับ
เล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 7 
รายการ

          26,780.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 85/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                   26,780.00                 26,780.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 จ้างเหมาท าป้ายไวนิล                960.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

สิชลไวนิล สิชลไวนิล

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 88/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561



                        960.00                      960.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 10 
รายการ

            3,135.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 82/2561       
   ลงวนัที ่11  เมษายน 2561

                     3,135.00                   3,135.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

12 ซ้ือวสัดุคงทน จ านวน 2 รายการ                930.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 90/2561        
 ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                        930.00                      930.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 6 
รายการ

            2,740.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 91/2561        
 ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     2,740.00                   2,740.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
81-1169 (ระบบแอร์) จ านวน 1 
รายการ

            4,530.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 89/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     4,530.00                   4,530.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ

            3,450.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 88/2561        
  ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     3,450.00                   3,450.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 
รายการ

            3,860.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 98/2561        
  ลงวนัที ่19  เมษายน 2561



                     3,860.00                   3,860.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ (ระบบ
ไฟแสงสวา่ง) จ านวน 1 รายการ

               500.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 89/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                        500.00                      500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์             2,450.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
 ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 90/2561       
  ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     2,450.00                   2,450.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆบนส านักงานของศูนย์ฯ

            3,903.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายวนิิจ อินทร์แก้ว  นายวนิิจ อินทร์แก้ว
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 91/2561       
  ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     3,903.00                   3,903.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ิน หมายเลข 
1322-1001-3006

            2,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 90/2561       
   ลงวนัที ่19  เมษายน 2561

                     2,000.00                   2,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21 ซ้ือวสัดุส านักงาน                437.20  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 92/2561        
  ลงวนัที ่25  เมษายน 2561

                        437.20                      437.20
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


