
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือแม่พันธุ์กุ้งกุลาด าไข่แก่           9,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวกรรณิการ์ ชนสินธุ์ นางสาวกรรณิการ์ ชนสินธุ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 70/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                     9,000.00                      9,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองชั่งไฟฟ้า 2 
ต าแหน่ง

          1,380.30   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 73/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                     1,380.30                      1,380.30 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ
 บนส านักงาน

          3,932.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวนิิช อินทร์แก้ว  นายวนิิช อินทร์แก้ว 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 74/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                     3,932.00                      3,932.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 
3 รายการ

        10,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 71/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                   10,400.00                    10,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ืออาร์ทีเมียตัวเต็มวยัมีชีวติ           7,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  สุนทรีฟาร์ฒ  สุนทรีฟาร์ฒ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 72/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                     7,000.00                      7,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 30  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
ซ้ือน้ ามันดีเชลล์         15,000.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 73/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                   15,000.00                    15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองส ารองไฟ 
หมายเลข 04041-9004-0700 จ านวน
 1 งาน

             950.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 75/2561       
   ลงวนัที ่7  มีนาคม  2561

                        950.00                         950.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
จ้างเหมาบริการสอบเทียบ Piptter 
ขนาด 1 ml-100ml

             963.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.เซาท์เทริน คาลิเบชั่น  บ.เซาท์เทริน คาลิเบชั่น

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 76/2561       
   ลงวนัที ่7  มีนาคม  2561

                        963.00                         963.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9
จ้างเหมาซ่อมโทรศัพท์ห้องผอ. ห้อง
นักวชิาการ ป้อมยาม

             900.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายจักรพงษ์ ทิพย์ไกรลาศ  นายจักรพงษ์ ทิพย์ไกรลาศ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 78/2561       
   ลงวนัที ่5  มีนาคม  2561

                        900.00                         900.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 3 รายการ

        35,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.กิบไทย จ ากัด  บ.กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 74/2561       
   ลงวนัที ่7  มีนาคม  2561

                   35,000.00                    35,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ
จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชื่อเสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11
ซ้ือขวดจุลินทรีย์พร้อมฝา จ านวน 2 
รายการ

          6,080.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง  บ.พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 75/2561       
   ลงวนัที ่7  มีนาคม  2561

                     6,080.00                      6,080.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

12

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองวดั PH แบบต้ัง
โต๊ะ หมายเลข 
04-008-00190-00 จ านวน 1 
งาน

          9,844.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 77/2561       
   ลงวนัที ่12  มีนาคม  2561

                     9,844.00                      9,844.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
ซ้ือแท่งแก้วและขวดชมพู่         12,880.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 

จ ากัด
 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 76/2561       
   ลงวนัที ่12  มีนาคม  2561

                   12,880.00                    12,880.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14

ซ้ือวสัดุส านักงานหน่วยตรวจสอบ           4,618.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบัญฑิตภัณฑ์  บ.สิชลบัญฑิตภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 78/2561       
   ลงวนัที ่12  มีนาคม  2561

                     4,618.00                      4,618.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวสัดุการไฟฟ้า-วทิยุ              645.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสิชลการไฟฟ้า  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 79/2561       
   ลงวนัที ่16  มีนาคม  2561

                        645.00                         645.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


