
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข 
01-015-02191-00 และหมายเลข 
01-015-02182-00 จ านวน 2 งาน

          7,200.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 60/2561        
  ลงวนัที ่2  กุมาพันธ ์ 2561

                     7,200.00                      7,200.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นข-1526 จ านวน 1 งาน

          6,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. เอสซีไทร์ หจก. เอสซีไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 59/2561        
  ลงวนัที ่2  กุมาพันธ ์ 2561

                     6,300.00                      6,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือชุด Primer IMNV และชุด Primer
 NHPB จ านวน 2 รายการ

          5,424.90   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด  บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 60/2561         
 ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     5,424.90                      5,424.90 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
กจ-4178 จ านวน 1 งาน

          6,730.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนาพงศ์  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนาพงศ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 66/2561        
  ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     6,730.00                      6,730.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
81-1169 จ านวน 1 งาน

          5,480.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนาพงศ์  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนาพงศ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 66/2561        
  ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     5,480.00                      5,480.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์  2561

ศูนยว์จิัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้์ านครศรีธรรมราช
วนัที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชือ่เสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
ซ้ือเพรียง จ านวน 1 รายการ         74,880.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง  นายพันกว ีอังสุมาลี  นายพันกว ีอังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 57/2561         
 ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                   74,880.00                    74,880.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ือ AccuStart II GelTrack PCR 
SuperMix จ านวน 1 รายการ

        17,976.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 58/2561         
 ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                   17,976.00                    17,976.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือแลนซ่ี
          6,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 56/2561         
 ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     6,000.00                      6,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9
จ้างเหมาสอบเทียบ Centrifuge 
จ านวน 2 รายการ

          5,350.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชัน่ 
จ ากัด

 บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชัน่ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 63/2561       
 ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     5,350.00                      5,350.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10

จ้างเหมาสอบเทียบ Electronic 
Blamce 2 ต าแหน่ง, 4 ต าแหน่ง
และค่าบริการ จ านวน 2 รายการ

          6,676.80   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชัน่ 
จ ากัด

 บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชัน่ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 63/2561        
  ลงวนัที ่7  กุมาพันธ ์ 2561

                     6,676.80                      6,676.80 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปและแร่ธาตุรวม
ส าหรับพ่อแม่พันธุ ์จ านวน 4 รายการ

        15,850.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 36/2561         
 ลงวนัที ่9  กุมภาพันธ ์ 2561

                   15,850.00                    15,850.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



12

ซ้ือถังโพลีเอทลีท 
(POLYETHLENE.PE) ขนาดไม่น้อย
กวา่ 500 ลิตร จ านวน 1 รายการ

      125,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีซี.เอส. คอนเทน
เนอร์ โปรดักส์ จ ากัด

บริษัท พ.ีซี.เอส. คอนเทน
เนอร์ โปรดักส์ จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 25/2561        
ลงวนัที ่16  กุมภาพันธ ์ 2561

                 125,000.00                  125,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับงานใน
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย จ านวน 7 
รายการ

        11,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 65/2561        
ลงวนัที ่16  กุมภาพันธ ์ 2561

                   11,300.00                    11,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงอ่างซิงค์น้ าในห้อง
แลปจุลินทรียแ์ละห้องวเิคราะห์
คุณภาพน้ า รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน

        35,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายชัยพร ยนุไธรสงค์  นายชัยพร ยนุไธรสงค์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 68/2561       
 ลงวนัที ่16  กุมภาพันธ ์ 2561

                   35,000.00                    35,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
จ้างเหมาบริการสอบเทียบ UV-1800
 หมายเลข 04-032-00105-07 
ตามระบบ Iso/IEC17025 และ

          9,630.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากัด  บ.พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 69/2561       
 ลงวนัที ่22  กุมภาพันธ ์ 2561

                     9,630.00                      9,630.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16

จ้างเหมาเข้าเล่มรายงานประจ าปี 
2560 ของศูนยฯ์ รวามค่าวสัดุ
อุปกรณ์ จ านวน 1 รายการ

          6,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวนิิจ อินทร์แก้ว  นายวนิิจ อินทร์แก้ว 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 72/2561        
ลงวนัที ่26  กุมภาพันธ ์ 2561

                     6,000.00                      6,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


