
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหมึกปร้ินส าหรับงานด้าน
เอกสาร จ านวน 8 รายการ

          20,055.00   - เฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  17/2561       
ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560

                 20,055.00                 20,055.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับงาน
ด้านเอกสาร จ านวน 11 รายการ

          13,503.00   - เฉพาะเจาะจง บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์ จ ากัด บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2561       
ลงวนัที่ 3 พฤศจิกายน 2560

                 13,503.00                 13,503.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน
 กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            9,310.00   - เฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ แสนภกัดี นายสุพรรณ แสนภกัดี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  5/2561       
ลงวนัที่ 6 พฤศจิกายน 2560

                   9,310.00                   9,310.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

4
ท าระบบน้ าปดิ ระบบน้ าไหลเวยีน
 และระบบระบายน้ าทิ้ง

          62,165.14  -

เฉพาะเจาะจง ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบซ้ือจ้างเลขที่  19/2561      
 ลงวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2560

                 62,165.14                 62,165.14
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

5
ซ้ืออาหารพ่อแม่พันธุ์เบอร์ 4 
IB.2PF4ffif1.45 โปรฟีด 20 กก./
กระสอบ

            6,000.00  -

เฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  21/2561      
 ลงวนัที่ 7 พฤศจิกายน 2560

                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 4   เดอืน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน

 ฒบ-6226 จ านวน 1 งาน
            8,152.87

  - เฉพาะเจาะจง  บ. อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991) จ ากัด

 บ. อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  12/2561     
ลงวนัที่ 8  พฤศจิกายน 2560

                   8,152.87                   8,152.87
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

7
จ้างเหมาเย็บผ้ากระสอบ และ
พลาสติกใส จ านวน 3 รายการ

          18,900.00

  - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลปสิ์ชล ร้านเฉลิมศิลปสิ์ชล 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  19/2561     
ลงวนัที่ 22  พฤศจิกายน 2560

                 18,900.00                 18,900.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

8
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน

 ม-3318 จ านวน 1 งาน
          25,480.00

  - เฉพาะเจาะจง  นายอุทร ศรีใหม่  นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  16/2561     
ลงวนัที่ 22  พฤศจิกายน 2560

                 25,480.00                 25,480.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

9
จ้างเหมาซ่อมหลังคาบา้นพกั

ข้าราชการ รวมค่าวสัดุอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน

            5,000.00  -

เฉพาะเจาะจง นายจักรเทพ ลิขิวฒัน์ นายจักรเทพ ลิขิวฒัน์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  21/2561     
ลงวนัที่ 23  พฤศจิกายน 2560

                   5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

10
ซ้ือชุด PCR mater mix จ านวน 2

 รายการ
          77,296.80  -

เฉพาะเจาะจง  บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ จ ากัด  บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  26/2561     
ลงวนัที่ 28 พฤศจิกายน 2560

                 77,296.80                 77,296.80
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



11
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองเป่าลม หมายเลข 
3-034-00012-00 จ านวน 1 งาน           17,200.00

  - เฉพาะเจาะจง  นายภธูรรศ คงวดัใหม่  นายภธูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  25/2561      
 ลงวนัที่ 30 พฤศจิกายน 2560

                 17,200.00                 17,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้


