
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับการด ารงรักษา
สายพันธุ์กุ้งขาว สายพันธุ์หลัก 4 
สายพันธุ์ จ านวน 1500 ตัว

          24,460.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 5/2561       
ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560

                 24,460.00                 24,460.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับงานผลิตพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาว สายพันธุ์ปรับปรุง
จ านวน 6000 ตัว

          24,300.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 5/2561       
ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560

                 24,300.00                 24,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม

          34,800.00   - เฉพาะเจาะจง นางสาวอรสา หลงโดย นางสาวอรสา หลงโดย 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 6/2561       
ลงวนัที ่19 ตุลาคม 2560

                 34,800.00                 34,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่าย
เอกสาร หมายเลข 
1322-0103-0037 จ านวน 1 
งาน

            6,200.00  -

เฉพาะเจาะจง หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอน
เซอร์วสิ

หจก.ไฮเทคออโตเมชั่นแอน
เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 7/2561       
ลงวนัที ่27 ตุลาคม 2560

                   6,200.00                   6,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนตลุาคม  2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 7   เดอืน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2560



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5
ซ้ือชุด PCR mater mix จ านวน 2 
รายการ

          35,352.80  -
เฉพาะเจาะจง บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 13/2561       
ลงวนัที ่27  ตุลาคม 2560

                 35,352.80                 35,352.80
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

6
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุงานด้าน
เอกสารบนส านักงานหน่วย

ตรวจสอบฯ
          24,642.00

  - เฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์ จ ากัด  บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 13/2561       
ลงวนัที ่31  ตุลาคม 2560

                 24,642.00                 24,642.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ือขวดบรรจุหัวเชื้อจุลินทรีย์ 

พลาสติกขนาด 350 มล. พร้อมฝา
 จ านวน 1 รายการ

            6,400.00

  - เฉพาะเจาะจง พีเอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง พีเอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 11/2561       
ลงวนัที ่31  ตุลาคม 2560

                   6,400.00                   6,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือหมึกปร้ินส าหรับงานด้าน
เอกสาร จ านวน 8 รายการ

          20,055.00   - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 17/2561       
ลงวนัที ่2 พฤศจิกายน 2560

                 20,055.00                 20,055.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤศจิกายน  2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 4   เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560



2 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับงาน
ด้านเอกสาร จ านวน 11 รายการ

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 18/2561       
ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2560

                 13,503.00                 13,503.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 กจ-4178 จ านวน 1 งาน

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 5/2561       
ลงวนัที ่6 พฤศจิกายน 2560

                   9,310.00                   9,310.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ท าระบบน้ าปิด ระบบน้ าไหลเวยีน
 และระบบระบายน้ าทิง้

          62,165.14  -

เฉพาะเจาะจง ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบซ้ือจ้างเลขที ่ 19/2561      
 ลงวนัที ่2 พฤศจิกายน 2560

                 62,165.14                 62,165.14
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5
ซ้ืออาหารพอ่แม่พนัธุ์เบอร์ 4 
IB.2PF4ffif1.45 โปรฟดี 20 กก./
กระสอบ

            6,000.00  -

เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 21/2561      
 ลงวนัที ่7 พฤศจิกายน 2560

                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน

 ฒบ-6226 จ านวน 1 งาน
            8,152.87

  - เฉพาะเจาะจง  บ. อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991) จ ากัด

 บ. อีซูซุนครมอเตอร์เซลล์
(1991) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 12/2561     
ลงวนัที ่8  พฤศจิกายน 2560

                   8,152.87                   8,152.87
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



7
จ้างเหมาเย็บผ้ากระสอบ และ
พลาสติกใส จ านวน 3 รายการ

          18,900.00

  - เฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลป์สิชล ร้านเฉลิมศิลป์สิชล 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 19/2561     
ลงวนัที ่22  พฤศจิกายน 2560

                 18,900.00                 18,900.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน

 ม-3318 จ านวน 1 งาน
          25,480.00

  - เฉพาะเจาะจง  นายอุทร ศรีใหม่  นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 16/2561     
ลงวนัที ่22  พฤศจิกายน 2560

                 25,480.00                 25,480.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9
จ้างเหมาซ่อมหลังคาบ้านพัก

ข้าราชการ รวมค่าวสัดุอุปกรณ์ 
จ านวน 1 งาน

            5,000.00  -

เฉพาะเจาะจง นายจักรเทพ ลิขิวฒัน์ นายจักรเทพ ลิขิวฒัน์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 21/2561     
ลงวนัที ่23  พฤศจิกายน 2560

                   5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
ซ้ือชุด PCR mater mix จ านวน 2

 รายการ
          77,296.80  -

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 26/2561     
ลงวนัที ่28 พฤศจิกายน 2560

                 77,296.80                 77,296.80
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

          17,200.00

  - เฉพาะเจาะจง  นายภูธรรศ คงวดัใหม่  นายภูธรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 25/2561      
 ลงวนัที ่30 พฤศจิกายน 2560

                 17,200.00                 17,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธนัวาคม  2560

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์ ขนาด 10 
แรงม้า จ านวน 1 งาน

            7,000.00   - เฉพาะเจาะจง นายภูทรรศ คงวดัใหม่ นายภูทรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 26/2561      
 ลงวนัที ่1  ธนัวาคม 2560

                   7,000.00                   7,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับเล้ียงพอ่แม่
พนัธุ์กุ้งขาว จ านวน 13 รายการ

          92,860.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 29/2561      
 ลงวนัที ่1  ธนัวาคม 2560

                 92,860.00                 92,860.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
 จ านวน 5 รายการ

          11,190.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 29/2561      
 ลงวนัที ่1  ธนัวาคม 2560

                 11,190.00                 11,190.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับท าระบบน้ า

แบบปิด จ านวน 13 รายการ
            6,128.00  -

เฉพาะเจาะจง
ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 30/2561      
 ลงวนัที ่7  ธนัวาคม 2560

                   6,128.00                   6,128.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5
ซ้ือหมึก Tk100 Km1500 

จ านวน 1 รายการ
            5,850.00  -

เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 33/2561      
 ลงวนัที ่13 ธนัวาคม 2560

                   5,850.00                   5,850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

วันที ่ 29   เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. 2560



6
ซ้ืออาหารเสริมส าหรับพ่อแม่พันธุ์

กุ้งขาว จ านวน 4 รายการ
          13,500.00

  - เฉพาะเจาะจง
 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 34/2561      
 ลงวนัที ่13  ธนัวาคม 2560

                 13,500.00                 13,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ือเพรียง         156,000.00
  - เฉพาะเจาะจง

นายพันกว ีอังสุมาลี นายพันกว ีอังสุมาลี
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 31/2561      
 ลงวนัที ่19  ธนัวาคม 2560

               156,000.00               156,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับการ

เล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 6 
รายการ

          12,840.00

  - เฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 38/2561      
 ลงวนัที ่19  ธนัวาคม 2560

                 12,840.00                 12,840.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว

 จ านวน 6 รายการ
          14,640.00  -

เฉพาะเจาะจง
ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 39/2561      
 ลงวนัที ่19  ธนัวาคม 2560

                 14,640.00                 14,640.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว             8,100.00  -
เฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 39/2561      
 ลงวนัที ่20 ธนัวาคม 2560

                   8,100.00                   8,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11
ซ้ืออาหารเสริม วติามินและ

ปลาหมึกเอ็นริช ส าหรับพ่อแม่
พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 4 รายการ

          80,100.00

  - เฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 39/2561      
 ลงวนัที ่20  ธนัวาคม 2560



                 80,100.00                 80,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

12
ซ้ืออาหารส าหรับลูกกุ้ง จ านวน 3 

รายการ
          97,800.00

  - เฉพาะเจาะจง
 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 39/2561      
 ลงวนัที ่20  ธนัวาคม 2560

                 97,800.00                 97,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 ซ้ือฮีตเตอร์ 500 วตัต์           10,000.00
  - เฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 39/2561      
 ลงวนัที ่20  ธนัวาคม 2560

                 10,000.00                 10,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถขนย้ายวสัดุ
และอุปกรณ์ เคร่ืองยนต์ 8.5 

แรงม้า หมายเลข 
02-009-00008-00

            8,500.00  -

เฉพาะเจาะจง

 นายภูทรรศ คงวดัใหม่  นายภูทรรศ คงวดัใหม่

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 33/2561      
 ลงวนัที ่27  ธนัวาคม 2560

                   8,500.00                   8,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 10 

รายการ
          25,416.00

  - วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bdding)

บ.โอเวอร์ออล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด

บ.โอเวอร์ออล คอร์ปอเรชั่น 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

เลขทีสั่ญญาซ้ือ  40/2561      
 ลงวนัที ่28  ธนัวาคม 2560

                 25,416.00                 25,416.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

16
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน

 กง-6541
            5,660.00

  - เฉพาะเจาะจง
นายวิระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ นายวิระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 37/2561      
 ลงวนัที ่29  ธนัวาคม 2560

                   5,660.00                   5,660.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



17
จ้างพิมพ์ใบรับรองการปฏิบัติการ

เพาะเล้ียงสัตวน์้ าจืด (GAP)
            9,000.00  -

เฉพาะเจาะจง  ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด

 ชุมชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 40/2561      
 ลงวนัที ่29  ธนัวาคม 2560

                   9,000.00                   9,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงกักกัน             8,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายจักรเทพ สิขิวฒัน์ นายจักรเทพ สิขิวฒัน์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 38/2561       
    ลงวนัที ่4  มกราคม 2561

                   8,100.00                   8,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน นข-1526

            7,490.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 46/2561       
    ลงวนัที ่10  มกราคม 2561

                   7,490.00                   7,490.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จ้างเหมาอัดพร้อมใส่กรอบ พระ
บรมฉายาลักษณ์รัชกาลที ่10 
จ านวน 3 รายการ

            6,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายนรากร หนูเกื้อ นายนรากร หนูเกื้อ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 44/2561       
    ลงวนัที ่10 มกราคม 2561

                   6,400.00                   6,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561



4
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุซ่อมแซม
ระบบน้ า อ่างล้างมือ ประตู ในโรง
เพาะ จ านวน 13 รายการ

          11,045.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 44/2561       
    ลงวนัที ่12  มกราคม 2561

                 11,045.00                 11,045.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5

จ้างเหมาสอบเทียบส าหรับเคร่ือง PCR 
หมายเลข 04-019-00517-00 
พร้อมออกใบ Certificate of 
Calibration ตามมาตรฐาน ASTM 
E715-80 จ านวน 2 งาน

          21,400.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากัด

 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิ
คอล จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 52/2561       
    ลงวนัที ่16  มกราคม 2561

                 21,400.00                 21,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
จา้งเหมาสอบเทยีบส าหรับเคร่ือง PCR
 หมายเลข 04-019-00447-00 
จ านวน 1 งาน

          10,700.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล

 จ ากัด
 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิ

คอล จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 49/2561       
     ลงวนัที ่16  มกราคม  
2561

                 10,700.00                 10,700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับอนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล จ านวน 4 รายการ

            8,220.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 45/2561       
     ลงวนัที ่16  มกราคม  
2561

                   8,220.00                   8,220.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



8
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับพอ่แม่พนัธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 6 รายการ

          11,640.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 46/2561       
     ลงวนัที ่16  มกราคม  
2561

                 11,640.00                 11,640.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟส าหรับ
ปั่นเหวี่ยง เคร่ือง PCR เคร่ือง 
Microflow เคร่ืองชั่งสารเคมหีอ้งแลป
 จ านวน 4 งาน

          25,800.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ชอฟ 

แอนด์ ไอที เซอร์วสิ
ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ชอฟ 

แอนด์ ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 51/2561       
    ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                 25,800.00                 25,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

          10,570.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

นายสุพรรณ แสนภักดี นายสุพรรณ แสนภักดี

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 50/2560       
     ลงวนัที ่16  มกราคม  
2561

                 10,570.00                 10,570.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ือเพรียงแฃ่แข็ง 20 องศา           62,400.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายพันกว ีอังสุมาลี  นายพันกว ีอังสุมาลี

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 47/2561       
     ลงวนัที ่22  มกราคม  
2561

                 62,400.00                 62,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือฮีตเตอร์ ขนาด 500 W           16,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 50/2561       
     ลงวนัที ่23  มกราคม  
2561



                 16,500.00                 16,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
จ้างเหมาลงโปรแกรมทดสอบ
ความช านาญ Tetracycline group

            5,885.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 

ประเทศไทย จ ากัด
 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 

ประเทศไทย จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 53/2561       
     ลงวนัที ่23  มกราคม  
2561

                   5,885.00                   5,885.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองกรองน้ า RO 
หมายเลข 04-041-00088-00 
จ านวน 1 งาน

       46,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  B.N. GROUPS  B.N. GROUPS 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 56/2561       
     ลงวนัที ่24  มกราคม  
2561

                 46,300.00                 46,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวัสดสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 ชุดรายการ

 1.403,390.00  
2.213,406.00  
3.241,242.20

 1.443,985 
2.219,030.8
7  
3.268,609.2
4

วธิปีระกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bdding)

 1.บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ์
จ ากัด 2.บ.กิบไทย จ ากัด         
        3.บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด

 1.บ.ห้องแลปและเคมีภณัฑ์
จ ากัด 2.บ.กิบไทย จ ากัด        
         3.บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

1.เลขที่สัญญา 137/2561 
(10/1/61)  2.เลขที่สัญญา 
143/2561 (12/1/61) 3.เลขที่
สัญญา 156/2561 (22/1/61)

                              -                                -   2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ ์ 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 28  เดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561



1 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
หมายเลข 01-015-02191-00 และ
หมายเลข 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



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
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  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 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 คาลิเบรชั่น 
จ ากัด

 บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชั่น 
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 คาลิเบรชั่น 
จ ากัด

 บ.เซาร์เทริน คาลิเบรชั่น 
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 าหรับพ่อแม่พันธุ์ จ านวน 4 
รายการ

          15,850.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 36/2561        
  ลงวนัที ่9  กุมภาพันธ ์ 2561

                 15,850.00                 15,850.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12

ซ้ือถังโพลีเอทลีท 
(POLYETHLENE.PE) ขนาดไม่
น้อยกวา่ 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 าใน
ห้องแลปจุลินทรีย์และห้อง
วเิคราะห์คุณภาพน้ า รวมค่าวสัดุ
และอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          35,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายชัยพร ยุนไธรสงค์  นายชัยพร ยุนไธรสงค์ 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 และPreventive
 Maintenance จ านวน 1 งาน

            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 ของศูนย์ฯ 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

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

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

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 30  เดอืน  มนีาคม  พ.ศ. 2561



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 จ้างเหมาถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม
ต่างๆ 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

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
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. 
ห้องนักวชิาการ 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
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11

ซ้ือขวดจุลินทรีย์พร้อมฝา จ านวน 
2 รายการ

            6,080.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เทรด
ด้ิง

 บ.พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เท
รดด้ิง

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

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช



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

วันที ่ 30   เดอืน  เมษายน  พ.ศ. 2561



                 23,400.00                 23,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
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 และ

ราคาทีเ่สนอ
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 และ

ราคาทีเ่สนอ
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

 ท.ี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

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลข นข-1526 จ านวน 1 
งาน

            1,760.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 92/2561      
 ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                   1,760.00                   1,760.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 93/2561       
ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561



3 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 94/2561       
ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือวัดสุการเกษตร  จ านวน 1 รายการ             4,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จ ากัด บ.ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 95/2561       
ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2561

                   4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

1350 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 95/2561       
ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2561

                   4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

4500 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 98/2561       
ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2562

                   4,001.00                   4,001.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ือเพรียง           33,540.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกว ีอังสุมาลี นายพันกว ีอังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 96/2561       
ลงวนัที ่3  พฤษภาคม 2561

                 33,540.00                 33,540.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

            1,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 93/2561      
 ลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2560

                   1,500.00                   1,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



9 ซ้ือสารปรับสภาพน้ า จ านวน 2 
รายการ

          16,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 99/2561       
ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2561

                 16,500.00                 16,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ หมายเลข 
09-005-00083-99 จ านวน 1 งาน

               700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 84/2561      
 ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2562

                      700.00                      700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
 ผข-9363 จ านวน 1 งาน

               700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 95/2561      
 ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2563

                      700.00                      700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง (ส านกังาน-
การเกษตร)

            1,860.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 100/2561      
 ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2564

                   1,860.00                   1,860.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมครุภณัฑ์ หมายเลข 
1322-0606-0001 จ านวน 1 งาน

            1,200.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเชาวลิต วดีีโอ ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 87/2561      
 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561

                   1,200.00                   1,200.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ-ขนส่ง             3,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านนางพรทิพย์ เพ็ชรชู ร้านนางพรทิพย์ เพ็ชรชู 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 100/2561     
  ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561



                   3,100.00                   3,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือวสัดุสารเคมีและวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 รายการ

        128,614.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จ ากัด บ.กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 101/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

               128,614.00               128,614.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
 จ านวน 1 รายการ

          17,976.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 102/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

                 17,976.00                 17,976.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

          11,384.80  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด  บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 103/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

                 11,384.80                 11,384.80
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18

จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ือง 
Microflow พร้อมออกใบ 
Certification ตามมาตรฐานการ
ผลิต

            5,350.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด  บ.ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 96/2561      
 ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2561

                   5,350.00                   5,350.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน ผข-
9363 จ านวน 1 งาน

            6,430.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

 นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 99/2561      
 ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   6,430.00                   6,430.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมหม้อน้ าเคร่ืองปัน่ไฟ 
หมายเลช 05-007-0043-00 
จ านวน 1 งาน

          13,700.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายภูธรรศ คงวดัใหม่  นายภูธรรศ คงวดัใหม่

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 98/2561      
 ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                 13,700.00                 13,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
ซ้ือกรอบทะเบียนรถยนต์ จ านวน 
1 รายการ

               290.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  นายภูธรรศ คงวดัใหม่

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 104/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                      290.00                      290.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ-ขนส่ง 
หมายเลข กง-6541 จ านวน 2 
งาน

            1,350.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 104/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   1,350.00                   1,350.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ-ขนส่ง 
หมายเลข กง-6541 จ านวน 1 
งาน

            2,300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายสุพรรณ แสนภักดี  นายสุพรรณ แสนภักดี

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 105/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   2,300.00                   2,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



24
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ-ขนส่ง 
หมายเลข นก-3318 จ านวน 1 
งาน

            4,170.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 106/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   4,170.00                   4,170.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

25
จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะ-ขนส่ง 
หมายเลข นก-3318 จ านวน 1 
งาน

            2,040.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 107/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   2,040.00                   2,040.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

26
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง HPLC 
หมายเลข 04-002-00303-00
 จ านวน 1 เคร่ือง

          19,741.50  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด
บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่101/2561      
 ลงวนัที ่17  พฤษภาคม 2561

                 19,741.50                 19,741.50
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

27
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กง-6541 จ านวน 1 งาน

            5,300.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

โกเต็กท่อไอเสีย โกเต็กท่อไอเสีย

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่103/2561      
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                   5,300.00                   5,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

28 จ้างเหมาทดสอบความช านาญ 
Oxolinic acid จ านวน 1 งาน

            5,885.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ  บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 102/2561     
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                   5,885.00                   5,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



29
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลข ฒบ-6226 จ านวน 1 
งาน

            3,645.49  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.อีซูซุนครมอร์เตอร์  บ.อีซูซุนครมอร์เตอร์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 108/2561     
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                   3,645.49                   3,645.49
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

30
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบน้ าทีเ่ดินท่อไปยังบ่อพักน้ า 
จ านวน 6 รายการ

            5,440.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 105/2561     
 ลงวนัที ่18  พฤษภาคม 2561

                   5,440.00                   5,440.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

31
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับเล้ียง
พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 6 
รายการ

          38,100.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่106/2561      
ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2561

                 38,100.00                 38,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

32
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            1,300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่109/2561     
 ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2561

                   1,300.00                   1,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

33
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            1,145.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่110/2561     
 ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                   1,145.00                   1,145.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



34 ซ้ือวสัดุการเกษตร             1,999.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่108/2561      
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                   1,999.00                   1,999.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

35 ซ้ือวสัดุการไฟฟ้า-วทิยุ             1,420.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่109/2561      
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                   1,420.00                   1,420.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

36
ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับติดต้ัง
ระบบน้ าฆา่เชื้อ UV จ านวน 38 
รายการ

          12,928.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 107/2561     
ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2561

                 12,928.00                 12,928.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

37
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง UV จ านวน 7
 รายการ

          10,150.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายภูธรรศ คงวดัใหม่ นายภูธรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 111/2561     
 ลงวนัที ่22  พฤษภาคม 2561

                 10,150.00                 10,150.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

38
จ้างเหมาซ่อมระบบ อินเตอร์เน็ต 
จ านวน 1 งาน

            1,850.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 112/2561     
 ลงวนัที ่23  พฤษภาคม 2561

                   1,850.00                   1,850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน             1,065.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 110/2561     
 ลงวนัที ่25  พฤษภาคม 2561



                   1,065.00                   1,065.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40

ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           17,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่115/2561      
 ลงวนัที ่25  พฤษภาคม 2561

                 17,000.00                 17,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

41 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 9 รายการ           34,035.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 111/2561      
 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561

                 34,035.00                 34,035.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

42
ซ้ือวสัดุส าหรับงานด้านเอกสาร 
จ านวน 3 รายการ

            6,880.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 112/2561      
 ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561

                   6,880.00                   6,880.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

43 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 8 รายการ           11,280.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 113/2561      
 ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561

                 11,280.00                 11,280.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

44
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 27 
รายการ

          20,377.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่114/2561      
 ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561



                 20,377.00                 20,377.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

45
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
81-3445 จ านวน 1 งาน

               900.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่113/2561      
 ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                      900.00                      900.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

46
จ้างเหมาท า พรบ. รถยนต์ทะเบียน
 กง-6541 จ านวน 1 งาน

               645.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญนิวส์ หจก.เจริญนิวส์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่63/2561       
ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2561

                      645.00                      645.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

47 ซ้ือวสัดุการเกษตร                760.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                      760.00                      760.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

48
จ้างเหมาท าพรบ.รถยนต์ทะเบียน 
ผข-9363 จ านวน 1 งาน

               967.28  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

นางอารีย์ จันทร์หอม นางอารีย์ จันทร์หอม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่65/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                      967.28                      967.28
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

49 จ้างเหมาเก็บขยะ                300.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

อบต.สิชล อบต.สิชล

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่66/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561



                      300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

50 ซ้ือวสัดุส านักงาน                604.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข จ ากัด บ.เสริมสุข จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                      604.00                      604.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

51 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน                300.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.ปตท.จ ากัด บ.ปตท.จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                      300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

52 ซ้ือวสัดุการเกษตร                  95.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        95.00                        95.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลข 
1332-1003-0011จ านวน 1 งาน

            1,850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 113/2561     
  ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2561

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 29   เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561



                   1,850.00                   1,850.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง HPLC หมายเลข 
04-002-00303-00  1 งาน

            3,852.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 114/2561     
  ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2561

                   3,852.00                   3,852.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ืออาหารพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว เบอร์
 4 พิเศษ

            4,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ จ ากัด บ.ไทยยูเนียน ฟีดมิลล์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 117/2561      
 ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2561

                   4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือวัสดุและสารเคมสี าหรับตรวจโรค
แบคทเีรียและไวรัส จ านวน 9 รายการ

          59,110.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 116/2561      
 ลงวนัที ่5 มิถุนายน 2561

                   4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือเทอรโมมิเตอร์                480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                   4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 525 วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 120/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                   4,001.00                   4,001.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ือปลาหมึก จ านวน 1 รายการ             6,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561



                   6,000.00                   6,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือฮีตเตอร์ จ านวน 1 รายการ           11,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ิอเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2560

                 11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แมพ่นัธุ์กุ้งขาว 
จ านวน 1 รายการ

          11,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                 11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ือวัสดุส าหรับเล้ียงพอ่แมพ่นัธุ์กุ้งขาว
แวนนาไม จ านวน 4 รายการ

          18,550.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                 18,550.00                 18,550.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ืออปุกรณ์และวัดสุส าหรับอนบุาลลูก
กุ้งขาวแวนนาไม จ านวน 10 รายการ

          31,280.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                 31,280.00                 31,280.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ืออปุกรณ์และวัดสุส าหรับซ่อม
ระบบน้ าที่ต่อไปยงัชดุฆา่เชื้อ UV 
จ านวน 9 รายการ

            5,680.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

                   5,680.00                   5,680.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

            1,950.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 117/2561     
  ลงวนัที ่7 มิถุนายน 2561



                   1,950.00                   1,950.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมระบบแอร์หอ้ง HPLC 
ที่ติดมาพรัอมอาคาร จ านวน 2 ตัว

          11,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 116/2561     
  ลงวนัที ่7 มิถุนายน 2561

                 11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือวัสดุและสารเคมีส าหรับตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ า 
จ านวน 24 รายการ

        258,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 122/2561      
 ลงวนัที ่7 มิถุนายน 2561

               258,000.00               258,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
จ้างเหมาซ่อมตู้โทรศัพท์ หมายเลข
 075-335653

            1,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

นายจักร์พงษ์ ทิพย์ไกรลาศ นายจักร์พงษ์ ทิพย์ไกรลาศ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 119/2561     
  ลงวนัที ่12 มิถุนายน 2561

                   1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองฉายสไลค์ 
จ านวน 1 งาน

          14,800.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 118/2561     
  ลงวนัที ่12 มิถุนายน 2561

                 14,800.00                 14,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 118/2561      
 ลงวนัที ่6 มิถุนายน 2561

18

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลข
 1322-1001-0007                850.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 121/2561     
  ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2561



                      850.00                      850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นก-3337 จ านวน 1 งาน

            1,200.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายธนาพงษ์ วงัพยอม  นายธนาพงษ์ วงัพยอม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 122/2561     
  ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2561

                   1,200.00                   1,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นก-3318 จ านวน 1 งาน

            2,430.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 123/2561     
  ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2561

                   2,430.00                   2,430.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน นก-3337 จ านวน 1 งาน

            3,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 124/2561     
  ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2561

                   3,000.00                   3,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22
จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อเล้ียงกุ้งขนาด
 3 ตัน จ านวน 1 งาน

        108,585.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 120/2561      
 ลงวนัที ่13 มิถุนายน 2561

               108,585.00               108,585.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟ้าใน
โรงเพาะฟัก จ านวน 1 งาน

          75,292.50

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 126/2561     
  ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2561



                 75,292.50                 75,292.50
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

24
จ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ 
เลขที ่331/3 จ านวน 1 งาน

          86,005.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 127/2561     
  ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2561

                 86,005.00                 86,005.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

25
จ้างเหมาซ่อมแอร์ จ านวน 3 
รายการ

          13,480.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 125/2561     
  ลงวนัที ่19 มิถุนายน 2561

                 13,480.00                 13,480.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

26 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 123/2561      
 ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

27
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์ 
หมายเลข 1322-1001-0007 
จ านวน 1 งาน

            1,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 129/2561     
  ลงวนัที ่21 มิถุนายน 2561

                   1,000.00                   1,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

28

ซ้ืออวนและเชือกส าหรับท าร้ัวแนวเขต
ปลอดเชื้อ จ านวน 2 รายการ           27,750.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 124/2561      
 ลงวนัที ่22 มิถุนายน 2561

                 27,750.00                 27,750.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง 
จ านวน 2 รายการ

          12,300.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 124/2561      
 ลงวนัที ่22 มิถุนายน 2561

                 12,300.00                 12,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

30
จ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ 
เลขที ่331/5 รวมวสัดุและ
อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          29,550.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 128/2561     
  ลงวนัที ่22 มิถุนายน 2561

                 29,550.00                 29,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

31
จ้างเหมาซ่อมบ้านพักข้าราชการ 
เลขที ่331/5 รวมวสัดุและ
อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

            7,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 128/2561     
  ลงวนัที ่22 มิถุนายน 2561

                   7,000.00                   7,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

32 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 126/2561      
 ลงวนัที ่23 มิถุนายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

33

จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์ ใน
ห้องปฏบิัติการแบคทีเรียและห้อง
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ที่ติดมาพร้อมอาคาร

            2,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายทนงค์ ปรีชาวาท  นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 130/2561     
  ลงวนัที ่23 มิถุนายน 2561

                   2,000.00                   2,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34
จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ หมายเลข 
1322-1001-0007

            2,400.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 132/2561     
  ลงวนัที ่23 มิถุนายน 2561

                   2,400.00                   2,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

35
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
วเิคราะห์และตรวจสอบโรค 
จ านวน 9 รายการ

            9,585.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 125/2561      
 ลงวนัที ่25 มิถุนายน 2561

                   9,585.00                   9,585.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

36
ซ้ือขวดจลิุนทรียพ์ร้อมฝามสีติกเกอร์
และไมม่สีติกเกอร์

            3,034.00  -

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 257/2561      
 ลงวนัที ่26 มิถุนายน 2561

                   3,034.00                   3,034.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

37
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน นก-3318

          16,810.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายอุทร ศรีใหม่ นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 131/2561     
  ลงวนัที ่26 มิถุนายน 2561

                 16,810.00                 16,810.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

38
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองอบลมร้อน 
หมายเลข 04-023-0044-00 
จ านวน 1 งาน

            7,100.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 133/2561     
  ลงวนัที ่26 มิถุนายน 2561

                   7,100.00                   7,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ืออาหารเบอร์ 4 จ านวน 1 รายการ             6,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 129/2561      
 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                   6,600.00                   6,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ืออวนเขียว           10,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 130/2561      
 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                 10,500.00                 10,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือสายไฟ จ านวน 2 นสบกสน             7,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 131/2561      
 ลงวนัที ่6 กรกฎาคม 2561

                   7,600.00                   7,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน 4178 จ านวน 1 งาน

            6,535.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 138/2561     
  ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2561

                   6,535.00                   6,535.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

            5,700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสุพรรณ แสนภักดี  นายสุพรรณ แสนภักดี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 141/2561    
 ลงวนัที ่11 กรกฎาคม 2561

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กรกฎาคม 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  สิงหาคม  พ.ศ. 2561



                   5,700.00                   5,700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างเหมาซ่อมระบบไฟ ย้ายสายไฟ
 จั้มระบบไฟ จากห้องปฏิบัติการ
ส านักงานหน่วยตรวจสอบฯ ไปยัง
เคร่ืองปัน่ไฟ จ านวน 1 งาน

13000 วธิเีฉพาะเจาะจง นายภูทรรศ คงวดัใหม่ นายภูทรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 142/2561     
  ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561

                 13,000.00                 13,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 จ้างเหมาเปล่ียนไส้กรองน้ า (RO) 
หมายเลข 04-041-0015-00
และ 04-041-0008-00 จ านวน
 2 รายการ

          35,203.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 144/2561    
 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561

 บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากัด  บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือหมกึพมิพ ์จ านวน 5 รายการ             6,900.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ิอเลขที ่ 138/2561      
 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561

                   6,900.00                   6,900.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือฮีสเตอร์และเทอร์โมมเิตอร์ จ านวน
 2 รายการ

          31,750.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 137/2561      
 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561



                 31,750.00                 31,750.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ือวัสดุและอาหารส าหรับการ
เพาะเล้ียงพอ่แมพ่นัธุ์กุ้งขาวแวนนไม 
จ านวน 3 รายการ

            6,720.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 137/2561      
 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561

                   6,720.00                   6,720.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ิออาหารส าเร็จรูปเบอร์ 4 พเิศษ 
จ านวน 1 รายการ

            5,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จ ากัด บ.ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 136/2561      
 ลงวนัที ่16 กรกฎาคม 2561

                   5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับซ่อมระบบ
ลมและระบบน้ า จ านวน 19 รายการ

          16,253.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 143/2561      
 ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2561

                 16,253.00                 16,253.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับงานด้าน
เอกสาร บนส านกังานหนว่ย
ตรวจสอบฯ จ านวน 13 รายการ

            6,857.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 142/2561      
 ลงวนัที ่19 กร าฎาคม 2561

                   6,857.00                   6,857.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาเยบ็พลาสติกอยา่งหนา 
จ านวน 5 รายการ

          36,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเฉลิมศิลป์สิชล ร้านเฉลิมศิลป์สิชล 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 148/2561    
 ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561



                 36,100.00                 36,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 9 รายการ           20,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 144/2561      
 ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                 20,600.00                 20,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16 ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 1 รายการ           10,800.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก. เอส ซี ไทร์ หจก. เอส ซี ไทร์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 146/2561      
 ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                 10,800.00                 10,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ืออาหารส าเร็จรูปเบอร์ 4 จ านวน
 1 รายาการ

          17,600.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 145/2561     
ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                 17,600.00                 17,600.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18

จ้างเหมาซ่อมแซมขอบลานคอนกรีตที่
ส าหรับวางถังอนุบาลสัตว์น้ า รวมค่าวัสดุ
อุปกรณ์และจ้างเหมาทาสีด้านนอกของ
บ่ออนุบาลสัตว์น้ ารวามค่าวัสดุและ
อุปกรณ์

          29,720.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายปรีชา บัวอ่อน นายปรีชา บัวอ่อน 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 149/2561    
ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                 29,720.00                 29,720.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



19

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นก-
3337 จ านวน 1 งาน

            6,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสมพร ปานเหลือ  นายสมพร ปานเหลือ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 152/2561    
 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 
รายการ

            7,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 153/2561    
 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                   7,000.00                   7,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟเคร่ือง 
Microflow Biological Safety Cabinet
 หมายเลข 04-011-00045-00 
จ านวน 1 งาน

          20,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 154/2561    
 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                 20,000.00                 20,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง Autoclave 
หมายเลข 04-005-000-26-0 จ านวน
 1 งาน

          30,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 154/2561      
 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                 30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
ซ้ือยางรถยนต์ ทะเบียน กจ-
4178 จ านวน 2 รายการ

          10,400.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 247/2561    
 ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                 10,400.00                 10,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



24
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นข-
1526 จ านวน 1งาน

          73,800.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 อู่แต้วการช่าง  อู่แต้วการช่าง

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 159/2561    
 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2561

                 73,800.00                 73,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

25
ซ้ือวสัดุส าหรับทาสีบ่อเล้ียงพ่อแม่
พันธุ์และสารส้มส าหรับฆ่าเชื้อใน
น้ า จ านวน 2 รายการ

            9,660.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 149/2561     
 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2561

                   9,660.00                   9,660.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

26
จ้างเหมาท าป้ายบอกทางเข้าศูนย์ฯ
 รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 9
 รายการ

            9,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายพีระศักด์ แตงขาว นายพีระศักด์ แตงขาว 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 149/2561    
 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2561

                   9,500.00                   9,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

27
จ้างเหมาติดต้ังหลอด UV พร้อม
ระบบต้ังเวลาอัตโนมัติ รวมค่าวสัดุ
และอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          20,735.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 158/2561    
 ลงวนัที ่31 กรกฎาคม 2561

                 20,735.00                 20,735.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

28
ซ้ือวสัดุการเกษตร

            3,103.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 128/2561      
 ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                   3,103.00                   3,103.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุไฟฟ้า             1,310.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 133/2561      
 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561



                   1,310.00                   1,310.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

30 ซ้ือวสัดุส านักงาน                210.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 134/2561      
 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

                      210.00                      210.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

31 ซ้ือวสัดุส านักงาน             1,603.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 1348/2561   
 ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

                   1,603.00                   1,603.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

32 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง             1,470.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านนรินทร์นิว  ร้านนรินทร์นิว 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 135/2561    
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2561

                   1,470.00                   1,470.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

33 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           30,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 139/2561    
ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2561

                 30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           35,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 139/2561    
ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2561

                 35,000.00                 35,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

35 ซ้ือวสัดุก่อสร้าง             1,830.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นรินทร์กิจการฃ่าง  นรินทร์กิจการฃ่าง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 140/2561    
ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2561

                   1,830.00                   1,830.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



36
ซ้ือเคร่ืองรับสัญญาณอนิเตอร์เนต็แบบ
ไร้สาย

               650.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 141/2561    
ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2561

                      650.00                      650.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

37 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส านักงาน             2,920.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 142/2561    
ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2561

                   2,920.00                   2,920.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

38 ซ้ือท่ออ่อน                225.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 143/2561    
ลงวนัที ่19 กรกฎาคม 2561

                      225.00                      225.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

39 ซ้ือปล๊ักไฟและหลอดไฟ             3,700.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 148/2561    
ลงวนัที ่27 กรกฎาคม 2561

                   3,700.00                   3,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40 ซ้ือน้ าแข็ง                760.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โรงน้ าแข็ง บ.โรงน้ าแข็ง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 70/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                      760.00                      760.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

41 ซ้ือสปริงคอส                  40.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพูลสวสัด์ิ  ร้านพูลสวสัด์ิ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 70/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                        40.00                        40.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

42 ซ้ือน้ ามนัเบนซิน                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ปตท.จ ากัด บ.ปตท.จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 71/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561



                      300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

43 ซ้ือน้ าด่ืมแบบลัง                724.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข บ.เสริมสุข
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่71/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                      724.00                      724.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

44
จ้างเหมาท าพรบ. ทะเบียน นก-
3337 จ านวน 1 งาน

            1,182.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นางอารีย์ จันทร์หอม นางอารีย์ จันทร์หอม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 72/2561    
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                   1,182.00                   1,182.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

45 จ้างเหมาท าโปรสเตอร์งานวชิาการ                400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลไวนิล สิชลไวนิล 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 73/2561    
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                      400.00                      400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

46 ซ้ือตรายาง             1,700.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านน้าช้าง ร้านน้าช้าง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 74/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                   1,700.00                   1,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

47 ซ้ือแก๊สปตท. 15 กก.                800.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางจิราพร สาระพางค์  นางจิราพร สาระพางค์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 75/2561    ลง
วนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                      800.00                      800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

48 ซ้ือผ้าซับใน             2,400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน อ.ไพลิน ร้าน อ.ไพลิน 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 76/2561    ลง
วนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                   2,400.00                   2,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



49 ซ้ือน้ าด่ืม                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข บ.เสริมสุข
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่77/2561     ลง
วนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                      300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

50 ซ้ือสารสัม                700.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 78/2561    ลง
วนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                      700.00                      700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

51
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

            3,500.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 134/2561    
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                   3,500.00                   3,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

52
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 นข-1526 จ านวน 1งาน

               300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส ซี ไทร์ หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 135/2561    
ลงวนัที ่3 กรกฎาคม 2561

                      300.00                      300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

53
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์หมายเลข
 1322-1001-0002

            1,500.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
 ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 136/2561    
ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

                   1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

54
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพมิพห์มายเลข 
04-019-0047-00

            2,200.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 136/2561    
ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

                   2,200.00                   2,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



55
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หมายเลข 1322-1003-0009

            3,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่136/2561     
ลงวนัที ่7 กรกฎาคม 2561

                   3,000.00                   3,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

56
จ้างเหมาซ่อมหลังคาอาคาร
ส านักงาน รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์

            3,500.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 137/2561    
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2561

                   3,500.00                   3,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

57
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง Ultra one 
Cleaning หมายเลข 
04-078-00011-00

            4,630.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 139/2561    
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2561

                   4,630.00                   4,630.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

58
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นก-
3337 จ านวน 1งาน

            2,625.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั

นพงศ์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 140/2561    
ลงวนัที ่10 กรกฎาคม 2561

                   2,625.00                   2,625.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

59
จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์
ทะเบียน นข-1526

               700.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 143/2561    
ลงวนัที ่14 กรกฎาคม 2561

                      700.00                      700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

60
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองชั่งไฟฟา้ 
หมายเลข 04-001-00117-00

            2,140.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 

จ ากัด
บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 145/2561    
ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2561

                   2,140.00                   2,140.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



61
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หมายเลข 04-002-00303-00

               950.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่146/2561     
ลงวนัที ่17 กรกฎาคม 2561

                      950.00                      950.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

62
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
หมายเลข 1322-1003-0011

            2,550.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 147/2561    
ลงวนัที ่18 กรกฎาคม 2561

                   2,550.00                   2,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

63
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
ส านักงานหน่วยตรวจฯ

            2,200.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 150/2561    
ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                   2,200.00                   2,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

64
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นก-
3318 จ านวน 1งาน

               450.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 151/2561    
ลงวนัที ่20 กรกฎาคม 2561

                      450.00                      450.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

65
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 กจ-4178

            2,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 155/2561    
ลงวนัที ่24 กรกฎาคม 2561

                   2,000.00                   2,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

66
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 
หมายเลข 04-004-0356-04 
ที่มาพร้อมกล้องจลุทรรศน์

            4,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 156/2561    
ลงวนัที ่27 กรกฎาคม 2561

                   4,000.00                   4,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



สขร.1 ประจ าเดอืนสิงหาคม 2561 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ           60,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 153/2561      
 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561

                 60,000.00                 60,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ือเพรียงแช่แข็ง           78,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกว ีอังสุมาลี นายพันกว ีอังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 155/2561      
 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561

                 78,000.00                 78,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือวสัดุการเกษตรส าหรับเล้ียงพ่อ
แม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 7 รายการ

          77,830.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 154/2561      
 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561

                 77,830.00                 77,830.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ

          21,900.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 153/2561      
 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561

                 21,900.00                 21,900.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กันยายน 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  ตลุาคม  พ.ศ. 2561



5 ซ้ือแผ่นฟวิเจอร์บอร์ดและกระดาษ A4             6,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์จ ากัด  บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 157/2561      
 ลงวนัที ่3 กันยายน 2561

                   6,400.00                   6,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับเล้ียงพอ่แม่
พนัธุ์กุ้งขาว จ านวน 13 รายการ

19470 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวนัที ่5 กันยายน 2561

                 19,470.00                 19,470.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับติดต้ังระบบ
ไฟฟ้าในโรงเพาะฟัก จ านวน 10 
รายการ

          14,545.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวนัที ่5 กันยายน 2561

 บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากัด  บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือชดุน้ ายาสกดัดีเอน็เอและอาร์เอน็
เอด้วยเคร่ืองสกดัอตัโนมติั

          64,200.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                 64,200.00                 64,200.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือสารเคมแีละวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์จ านวน 2 รายการ

          82,779.48   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด บ.พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                 82,779.48                 82,779.48 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ือสารเคมแีละวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์จ านวน 14 รายการ

          51,250.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                 51,250.00                 51,250.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



11 ซ้ือสารเคมแีละวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์จ านวน 13 รายการ

        100,633.50   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

               100,633.50               100,633.50 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือสารเคมแีละวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย ์จ านวน 8 รายการ

          67,121.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                 67,121.00                 67,121.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมบอ่พกัน้ าขนาด 300 
ตัน รวมค่าวัสดุและอปุกรณ์

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ 
จ านวน 2 งาน

            7,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 163/2561      
 ลงวนัที ่7 กันยายน 2561

                   7,800.00                   7,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุ์             5,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ไทยยูเนี่ยน จ ากัด  บ.ไทยยูเนี่ยน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 165/2561      
 ลงวนัที ่14 กันยายน 2561

                   5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
จ้างเหมาซ่อมตะแกรงกั้นคอกในบ่อ
คอนกรีต

            8,400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

นายมาโนชย์ ใจแจ้ง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 165/2561      
 ลงวนัที ่25 กันยายน 2561

                   8,400.00                   8,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว
 จ านวน 5 รายการ

          21,730.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 167/2561      
 ลงวนัที ่27 กันยายน 2561



                 21,730.00                 21,730.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

18
ซ้ืออุปกรณ์และวัดสุส าหรับเล้ียงพอ่แม่
พนัธฺกุ้งขาว จ านวน 5 รายการ           29,885.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 167/2561      
 ลงวนัที ่27 กันยายน 2561

                 29,885.00                 29,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


