
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือAccustart II Gel Track PCR 
SuperMix 500 reaction 
(Quanta 95136-500) จ านวน 

           26,964.00   - เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแล็ป เทรดด้ิง จ ากัด บ.ไบโอแล็ป เทรดด้ิง จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 18/2562       
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2561

                  26,964.00                  26,964.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ือชุดน้ ายาสกดัไวรัส จ านวน 4 รายการ         114,928.70   - เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 16/2562       
ลงวันที ่2 พฤศจิกายน 2561

               114,928.70                114,928.70 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3
ซ้ือแอร์ปัม้ AP 3500 จ านวน 1 
รายการ

             9,800.00   - เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 23/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                    9,800.00                    9,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ือคลอลีนและไอโอดีน  จ านวน 2
 รายการ

           11,900.00  -
เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 23/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                  11,900.00                  11,900.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาว 
จ านวน 9 รายการ            60,880.00  -

เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 23/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                  60,880.00                  60,880.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6

ซ้ือยอและผ้ายางหนา 0.15 มม. จ านวน
 2 รายการ              6,350.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 23/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                    6,350.00                    6,350.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับงานด้านเอกสาร
บนส านักงานของศูนย์ฯ จ านวน 24 รายการ            22,411.00

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 22/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                  22,411.00                  22,411.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
ซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 1 รายการ

             9,000.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 21/2562       
ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                    9,000.00                    9,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 จ้างเหมาตรวจวิเคราะหส์ารตกค้าง              3,000.00  -

เฉพาะเจาะจง บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย จ ากัด

บ.หอ้งปฏิบติัการกลาง
ประเทศไทย จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 21/2562      
 ลงวันที ่6 พฤศจิกายน 2561

                    3,000.00                    3,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 กง-6541 จ านวน 1 งาน            25,620.00  -

เฉพาะเจาะจง  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์  นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 19/2562      
 ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2561

                  25,620.00                  25,620.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11
ซ้ือชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์เดตร้า
ไซคลิน/ไนไตรฟูแรนส์ จ านวน 1 รายการ              6,206.00

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ติฟคิ จ ากัด

บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ติฟคิ จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 22/2562       
ลงวันที ่9 พฤศจิกายน 2561

                    6,206.00                    6,206.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12

ซ้ือฮีสเตอร์ 3000 วัตต์พร้อมเสียบ

           37,400.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 25/2562       
ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2561

                  37,400.00                  37,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
ซ้ือแม่กุ้งแชบว๊ยไข่แก่มีชีวิต

             6,000.00
  - เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 27/2562       
ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2561

                    6,000.00                    6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14
ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับงานเอกสาร
บนส านักงานหน่วยตรวจสอบฯ จ านวน 
14 รายการ

           10,549.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชล บณัฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 26/2562       
ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2561

                  10,549.00                  10,549.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับซ่อมและปรับปรุง
ระบบท่อน้ าฆา่เชื้อผ่านระบบ UV จ านวน 
37 รายการ

           10,860.00  -
เฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 24/2562     
ลงวันที ่12 พฤศจิกายน 2561

                  10,860.00                  10,860.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือน้ ามันดีเชลล์

           15,000.00  -
เฉพาะเจาะจง  บ.เชลล์ทินเสถียร  บ.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 33/2562     
ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2561

                  15,000.00                  15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ือนอเพลียสกุง้กลุาด า จ านวน 1 รายการ

           13,500.00
  - เฉพาะเจาะจง  นายภูธรรศ คงวัดใหม่  นายภูธรรศ คงวัดใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 28/2562       
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                  13,500.00                  13,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
ซ้ือวัสดุส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
จ านวน 7 รายการ             15,550.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 30/2562       
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                  15,550.00                  15,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 3 รายการ

           32,400.00
  - เฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ หา้งหุน้ส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 32/2562       
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                  32,400.00                  32,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20

ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับซ่อมระบบไฟใน
โรงเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม จ านวน 
8 รายการ

             7,295.00
  - เฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 31/2562       
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                    7,295.00                    7,295.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
ซ้ือเพรียงทรายแช่แข็ง จ านวน 1 รายการ

           15,600.00  -
เฉพาะเจาะจง นายพนักวี  อังสุมาลี นายพนักวี  อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 29/2562     
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                  15,600.00                  15,600.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22

จา้งเหมาซ่อมแผงไม้กั้นคอกในบ่อเล้ียงกุ้ง
ขาวแวนนาไม ชนาด 0.6 x 1.2 x 0.9 
เมตร จ านวน 1 งาน

           15,000.00  -
เฉพาะเจาะจง  นายมาโนชย์ ใจแจ้ง  นายมาโนชย์ ใจแจ้ง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 24/2562     
ลงวันที ่20 พฤศจิกายน 2561

                  15,000.00                  15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

23
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองชั่งไฟฟ้า

             1,380.00
  - เฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 

จ ากัด
 บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 21/2562     
ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2561

                    1,380.00                    1,380.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

24
ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธ์ุกุ้งขาว
 จ านวน 3 รายการ            11,600.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 34/2562       
ลงวันที ่23 พฤศจิกายน 2561

                  11,600.00                  11,600.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

25

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
เคร่ืองส ารองไฟและเคร่ืองพมิพ ์
จ านวน 4 รายการ

             9,550.00

  - เฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 30/2562      
 ลงวันที ่27 พฤศจิกายน 2561

                    9,550.00                    9,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

26

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปัม๊น้ า  ขนาด 
3 นิว้ จ านวน 2 เคร่ือง             35,400.00

  - เฉพาะเจาะจง โรงกลึง รักมล จ ากัด โรงกลึง รักมล จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 31/2562     
ลงวันที ่28 พฤศจิกายน 2561

                  35,400.00                  35,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

27
ซ้ือน้ ามันดีเชลล์

           15,000.00  -
เฉพาะเจาะจง  บ.เชลล์ทินเสถียร  บ.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 38/2562     
ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2561

                  15,000.00                  15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

28

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพ์

             1,300.00  -

เฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

 ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 32/2562     
ลงวันที ่30 พฤศจิกายน 2561

                    1,300.00                    1,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


