
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือเพรียงแชแ่ขง็           70,200.00   - เฉพาะเจาะจง นายพันกว ีองัสุมาลี นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/2562       
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2561

                 70,200.00                 70,200.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับซ่อมระบบน้ า
และระบบลม จ านวน 14 รายการ

            6,085.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  2/2562       
ลงวนัที่ 4 ตุลาคม 2561

                   6,085.00                   6,085.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ืออปุกรณ์และวสัดุส าหรับพ่อแม่
พันธุก์ุ้งขาว จ านวน 7 รายการ

            6,260.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2561

                   6,260.00                   6,260.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4
ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซมบ่อ 
จ านวน 16 รายการ

            6,635.26  -
เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์ซีเมนต์ หจก.ศิริภณัฑ์ซีเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/2562       
ลงวนัที่ 5 ตุลาคม 2561

                   6,635.26                   6,635.26
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5
จ้างเหมาท าตะแกรงและซ่อมตะแกรงไม้
กัน้คอกในบอ่คอนกรีต รวมวสัดุและ
อุปกรณ์ จ านวน 2 รายการ

          22,500.00  -
เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ใจแจง้ นายมาโนช ใจแจง้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/2562       
ลงวนัที่ 8  ตุลาคม 2561

                 22,500.00                 22,500.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

6
ซ้ือครุภณัฑ์เคร่ืองปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
ชนดิควบคุมอุณหภมู(ิRefrigeaeted 

Centrifuge) แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง
        300,000.00

  - เฉพาะเจาะจง  บ.เอฟ เอน็ ไซเอน จ ากดั  บ.เอฟ เอน็ ไซเอน จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  151/2561     
  ลงวนัที่ 19  ตุลาคม 2561

               300,000.00               300,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  2   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

7
ซ้ืออปุกรณ์และวสัดุส าหรับการ
อนุบาลลูกปูทะเล จ านวน 7 

รายการ
          11,820.00

  - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/2562       
ลงวนัที่ 22  ตุลาคม 2561

                 11,820.00                 11,820.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือหมกึพิมพ์ TK 100             5,850.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562       
ลงวนัที่ 24  ตุลาคม 2561

                   5,850.00                   5,850.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9
จ้างเหมาซ่อมสายไฟจากสายเมนต์ใหญ่
ไปบา้นพักเจ้าหนา้ที่ รวมค่าวสัดุและ

อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน
            5,000.00

  - เฉพาะเจาะจง สิฃลการไฟฟ้า สิฃลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562        
ลงวนัที่ 24  ตุลาคม 2561

                   5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง PCR หมายเลข 
04-019-00447-00 จ านว 1 งาน

            8,560.00
  - เฉพาะเจาะจง บ.กบิไทย จ ากดั บ.กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562        
ลงวนัที่ 29  ตุลาคม 2561

                   8,560.00                   8,560.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือเพรียงแชแ่ขง็           15,600.00
  - เฉพาะเจาะจง นายพันกว ีองัสุมาลี นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  14/2562       
ลงวนัที่ 29  ตุลาคม 2561

                 15,600.00                 15,600.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

12
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

นข-1526 จ านวน 1 งาน
            8,825.00

  - เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/2562       
ลงวนัที่ 30 ตุลาคม 2561

                   8,825.00                   8,825.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

81-3445 จ านวน 1 งาน
            9,010.00

  - เฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/2562       
ลงวนัที่ 31  ตุลาคม 2561

                   9,010.00                   9,010.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 ซ้ือน้ ามนัดีเชลล์           30,000.00
  - เฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวนัที่ 5  ตุลาคม 2561

                 30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

15 ซ้ือวสัดุส้ินเปลือง             4,953.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2562       
ลงวนัที่ 22  ตุลาคม 2561

                   4,953.00                   4,953.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง-

6541 จ านวน 1 งาน
            4,800.00

  - เฉพาะเจาะจง พรจกัรไดนาโม พรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวนัที่ 26  ตุลาคม 2561

                   4,800.00                   4,800.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 ซ้ือแบตเตอร่ี ทะเบียน กจ-4178             2,630.00
  - เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย ์เพชรชู นางพรทิพย ์เพชรชู 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2562       
ลงวนัที่ 26  ตุลาคม 2561

                   2,630.00                   2,630.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ             1,500.00
  - เฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  8/2562       
ลงวนัที่ 26  ตุลาคม 2561

                   1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

ทะเบียน นข-1526
            1,840.00

  - เฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/2562       
ลงวนัที่ 26  ตุลาคม 2561

                   1,840.00                   1,840.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20 จา้งเหมาถา่ยเอกสาร             4,899.00
  - เฉพาะเจาะจง นายวนิิช อนิทร์แกว้ นายวนิิช อนิทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2562       
ลงวนัที่ 29  ตุลาคม 2561

                   4,899.00                   4,899.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21 น้ าด่ืม             2,508.00
  - เฉพาะเจาะจง นายธวชัชยั สระบัว นายธวชัชยั สระบัว 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  15/2562       
ลงวนัที่ 30  ตุลาคม 2561

                   2,508.00                   2,508.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22 ซ่อมคอมพิวเตอร์                500.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/2562       
ลงวนัที่ 30  ตุลาคม 2561

                      500.00                      500.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

23 ซ่อมคอมพิวเตอร์                500.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2562       
ลงวนัที่ 30  ตุลาคม 2561

                      500.00                      500.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24 ซ่อมระบบอนิเตอร์เน็ต             2,800.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  16/2562       
ลงวนัที่ 31  ตุลาคม 2561

                   2,800.00                   2,800.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25 ซ้ือคีบอร์ด                885.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
ลงวนัที่ 31  ตุลาคม 2561

                      885.00                      885.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

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

          26,964.00   - เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแล็ป เทรดด้ิง จ ากดั บ.ไบโอแล็ป เทรดด้ิง จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2561

                 26,964.00                 26,964.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ือชุดน้ ายาสกัดไวรัส จ านวน 4 รายการ         114,928.70   - เฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจโีนเมด จ ากดั บ.ไบโอจโีนเมด จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  16/2562       
ลงวนัที่ 2 พฤศจกิายน 2561

               114,928.70               114,928.70 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือแอร์ปั้ม AP 3500 จ านวน 1 
รายการ

            9,800.00   - เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                   9,800.00                   9,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4
ซ้ือคลอลีนและไอโอดีน  จ านวน 2
 รายการ

          11,900.00  -
เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2561
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช

วันที่  3   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

แบบ สขร. 1



                 11,900.00                 11,900.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุง้ขาว 
จ านวน 9 รายการ           60,880.00  -

เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                 60,880.00                 60,880.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6
ซ้ือยอและผ้ายางหนา 0.15 มม. จ านวน
 2 รายการ             6,350.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  23/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                   6,350.00                   6,350.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

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

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                 22,411.00                 22,411.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8
ซ้ือกระดาษ A4 จ านวน 1 รายการ

            9,000.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2562       
ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                   9,000.00                   9,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 จา้งเหมาตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง             3,000.00  -

เฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏบิัติการกลาง
ประเทศไทย จ ากดั

บ.ห้องปฏบิัติการกลาง
ประเทศไทย จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  21/2562      
 ลงวนัที่ 6 พฤศจกิายน 2561

                   3,000.00                   3,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 กง-6541 จ านวน 1 งาน

          25,620.00  -

เฉพาะเจาะจง  นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์  นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  19/2562      
 ลงวนัที่ 7 พฤศจกิายน 2561

                 25,620.00                 25,620.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

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

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอน็พี ไซแอน
ติฟิค จ ากดั

บริษัท เอสเอน็พี ไซแอน
ติฟิค จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  22/2562       
ลงวนัที่ 9 พฤศจกิายน 2561

                   6,206.00                   6,206.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง



12

ซ้ือฮีสเตอร์ 3000 วตัต์พร้อมเสียบ

          37,400.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  25/2562       
ลงวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561

                 37,400.00                 37,400.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13

ซ้ือแมกุ่้งแชบ๊วยไขแ่กม่ชีวีติ

            6,000.00

  - เฉพาะเจาะจง นายสุพร ซ้ายเส้ง นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  27/2562       
ลงวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561

                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14

ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับงานเอกสาร
บนส านกังานหนว่ยตรวจสอบฯ จ านวน 
14 รายการ

          10,549.00

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

บริษัท สิชล บัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  26/2562       
ลงวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561

                 10,549.00                 10,549.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับซ่อมและปรับปรุง
ระบบท่อน้ าฆา่เชื้อผ่านระบบ UV จ านวน 
37 รายการ

          10,860.00  -
เฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  24/2562     
ลงวนัที่ 12 พฤศจกิายน 2561

                 10,860.00                 10,860.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16
ซ้ือน้ ามันดีเชลล์

          15,000.00  -
เฉพาะเจาะจง  บ.เชลล์ทนิเสถียร  บ.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2562     
ลงวนัที่ 19 พฤศจกิายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17

ซ้ือนอเพลียสกุง้กุลาด า จ านวน 1 รายการ

          13,500.00

  - เฉพาะเจาะจง  นายภธูรรศ คงวดัใหม่  นายภธูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  28/2562       
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561

                 13,500.00                 13,500.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18

ซ้ือวสัดุส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ า 
จ านวน 7 รายการ            15,550.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  30/2562       
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561

                 15,550.00                 15,550.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19

ซ้ือยางรถยนต์ จ านวน 3 รายการ

          32,400.00

  - เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2562       
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561



                 32,400.00                 32,400.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20

ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับซ่อมระบบไฟใน
โรงเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม จ านวน
 8 รายการ             7,295.00

  - เฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2562       
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561

                   7,295.00                   7,295.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21
ซ้ือเพรียงทรายแช่แข็ง จ านวน 1 รายการ

          15,600.00  -
เฉพาะเจาะจง นายพันกว ี องัสุมาลี นายพันกว ี องัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  29/2562     
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561

                 15,600.00                 15,600.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22

จา้งเหมาซ่อมแผงไม้กั้นคอกในบ่อเล้ียงกุ้ง
ขาวแวนนาไม ชนาด 0.6 x 1.2 x 0.9 
เมตร จ านวน 1 งาน           15,000.00  -

เฉพาะเจาะจง  นายมาโนชย ์ใจแจง้  นายมาโนชย ์ใจแจง้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  24/2562     
ลงวนัที่ 20 พฤศจกิายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองชัง่ไฟฟ้า

            1,380.00

  - เฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 
จ ากดั

 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  21/2562     
ลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2561

                   1,380.00                   1,380.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

24

ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้งขาว
 จ านวน 3 รายการ           11,600.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2562       
ลงวนัที่ 23 พฤศจกิายน 2561

                 11,600.00                 11,600.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เคร่ืองส ารองไฟและเคร่ืองพิมพ์ 
จ านวน 4 รายการ

            9,550.00

  - เฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  30/2562      
 ลงวนัที่ 27 พฤศจกิายน 2561

                   9,550.00                   9,550.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

26

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปั๊มน้ า  ขนาด
 3 นิ้ว จ านวน 2 เคร่ือง            35,400.00

  - เฉพาะเจาะจง โรงกลึง รักมล จ ากดั โรงกลึง รักมล จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  31/2562     
ลงวนัที่ 28 พฤศจกิายน 2561

                 35,400.00                 35,400.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



27
ซ้ือน้ ามนัดีเชลล์

          15,000.00  -
เฉพาะเจาะจง  บ.เชลล์ทนิเสถียร  บ.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  38/2562     
ลงวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

28

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์

            1,300.00  -

เฉพาะเจาะจง  ท.ีเอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

 ท.ีเอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  32/2562     
ลงวนัที่ 30 พฤศจกิายน 2561

                   1,300.00                   1,300.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
ซ้ือวสัดุส าหรับล าเลียงลูกกุ้ง
แชบ๊วย จ านวน 2 รายการ

          10,100.00  -
เฉพาะเจาะจง

ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  39/2562       
ลงวนัที่ 4  ธนัวาคม 2561

                 10,100.00                 10,100.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2
จ้างเหมาซ่อมเชิงชายและรางน้ าอาคาร
ส านกังานหนว่ยตรวจสอบฯ รวมวสัดุ
และอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

            8,000.00   - เฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ ไชยพังยาง นายสมโภชน์ ไชยพังยาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  33/2562       
ลงวนัที่ 11  ธนัวาคม 2561

                   8,000.00                   8,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3
ซ้ือน้ ามันดีเซลล์           20,000.00   - เฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  42/2562       
ลงวนัที่ 11 ธนัวาคม 2561

                 20,000.00                 20,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับท า
ตัวอยา่งในห้องปฏบิัติการ จ านวน
 5 รายการ

            7,825.00   - เฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 
จ ากดั

 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  41/2562       
ลงวนัที่ 12  ธนัวาคม 2561

                   7,825.00                   7,825.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5
ซ้ือวสัดุส าหรับกัร้ พรางแสง และปอ้งกัน
นก ในโรงเล้ียงพ่อแม่พันธุ์กุง้ขาวแวนนา
ไม จ านวน 4 รายการ

            5,200.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  43/2562       
ลงวนัที่ 19  ธนัวาคม 2561

                   5,200.00                   5,200.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  27   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม  2561



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จา้งเหมาซ่อมบ้านพักขา้ราชการ 
จ านวน 1 งาน

            9,700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมโภชน์ ไชยพังยาง นายสมโภชน์ ไชยพังยาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  38/2562      
   ลงวนัที่ 11  มกราคม 2562

                   9,700.00                   9,700.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 จา้งเหมาสอบเทียบส าหรับเคร่ือง 
PCR จ านวน 2 งาน

          21,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  41/2562      
   ลงวนัที่ 14  มกราคม 2562

                 21,400.00                 21,400.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 นข-1526 จ านวน 1 งาน

          11,950.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจกัรไดนาโม ร้านพรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  50/2562      
   ลงวนัที่ 16 มกราคม 2562

                 11,950.00                 11,950.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4

จ้างเหมาสอบเทยีบส าหรับเคร่ือง 
Biological safty Cabinet (Class II) 
พร้อมออกใบ Certificate of 
Calibration ตามมาตรฐานการผลิต 
จ านวน 1 งาน

            5,350.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  48/2562      
   ลงวนัที่ 16  มกราคม 2562

                   5,350.00                   5,350.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5

ซ้ือวสัดุปรับสภาพน้ าและอาหาร
ส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้ง จ านวน 4 
รายการ

            8,330.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  45/2562      
   ลงวนัที่ 16  มกราคม 2562

                   8,330.00                   8,330.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

วันที่  1   เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช



6

ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 2 รายการ

          70,650.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  52/2562      
   ลงวนัที่ 30  มกราคม 2562

                 70,650.00                 70,650.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน ฒบ-6226 จ านวน
 1 งาน

            6,175.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.อซูีซุนครมอร์เตอร์

(1991)จ ากดั
 บ.อซูีซุนครมอร์เตอร์

(1991)จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  55/2562      
  ลงวนัที่ 30  มกราคม  2562

                   6,175.00                   6,175.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองกล่ันสาร
ระเหยแบบสูญญากาศ หมายเลข 
04-041-00042-00

          47,807.60

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  56/2562      
 ลงวนัที่ 30  มกราคม  2562

                 47,807.60                 47,807.60 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9

ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 2 รายการ           17,800.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  56/2562      
   ลงวนัที่ 30  มกราคม  2562

                 17,800.00                 17,800.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

            8,700.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  55/2562      
  ลงวนัที่ 30  มกราคม  2562

                   8,700.00                   8,700.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

          32,100.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั  บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  53/2562      
   ลงวนัที่ 30  มกราคม  2562

                 32,100.00                 32,100.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12
ซ้ือวัสดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  44/2562      
  ลงวนัที่ 4  มกราคม  2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



13

จา้งเหมาตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง             2,700.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

 บ.ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  39/2562      
   ลงวนัที่ 10 มกราคม 2562

                   2,700.00                   2,700.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองเป่าลม จ านวน
 1 รายการ

            2,000.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสุพิศ รักมล  นางสุพิศ รักมล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  45/2562      
   ลงวนัที่ 11 มกราคม 2562

                   2,000.00                   2,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15

ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ

            3,685.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิชลการไฟฟ้า ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  50/2562      
   ลงวนัที่ 17 มกราคม 2562

                   3,685.00                   3,685.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ

            7,000.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  51/2562      
  ลงวนัที่ 24 มกราคม 2562

                   7,000.00                   7,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 5 
รายการ

            1,320.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  57/2562      
   ลงวนัที่ 28 มกราคม 2562

                   1,320.00                   1,320.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18
ซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว 
จ านวน 6 รายการ             3,010.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  57/2562      
  ลงวนัที่ 28  มกราคม  2562

                   3,010.00                   3,010.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19

ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ             2,470.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.โลหะภณัฑ์
นครศรีธรรมราช

 หจก.โลหะภณัฑ์
นครศรีธรรมราช

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  54/2562      
   ลงวนัที่ 28 มกราคม 2562

                   2,470.00                   2,470.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



20

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ จ านวน
 1 งาน

               915.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวรีะ เฉลิมวฒันพงศ์  นายวรีะ เฉลิมวฒันพงศ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  57/2562      
   ลงวนัที่ 28 มกราคม 2562

                      915.00                      915.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21

ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3รายการ

            2,685.70  -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  58/2562      
   ลงวนัที่ 28 มกราคม 2562

                   2,685.70                   2,685.70
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22

ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ           15,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  59/2562      
   ลงวนัที่ 29 มกราคม 2562

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1  จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน ฒบ-6226 จ านวน 1 
งาน

            7,738.24   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท อีซูซุนครมอเตอร์
เซลส์ (1991) จ ากัด

บริษัท อีซูซุนครมอ
เตอร์เซลส์ (1991) 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  55/2562      
    ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                   7,738.24                   7,738.24 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ือเพรียงสด จ านวน 1 
รายการ

          37,840.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกว ีองัสุมาลี นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  53/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                 37,840.00                 37,840.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์
ทะเบียน 81-3445 จ านวน
 1 งาน 

            7,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอทุร ศรีใหม่  นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  61/2562      
    ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   7,800.00                   7,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  4 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562



4 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์
และเคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 3 
รายการ

            5,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  58/2562      
    ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   5,600.00                   5,600.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ

            5,530.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  62/2562       
   ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   5,530.00                   5,530.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 5 
รายการ

          29,160.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  61/2562       
   ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                 29,160.00                 29,160.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7

 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมแซมระบบน้ าในโรงเพาะ
ฟัก จ านวน 19 รายการ

            8,678.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  60/2562       
   ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   8,678.00                   8,678.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 
หมายเลข 04-020-00006 
จ านวน 1 งาน

          54,356.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  64/2562      
    ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                 54,356.00                 54,356.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9

จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองท าน้ า
กล่ันบริสุทธิ์ RO จ านวน 1 
งาน 

          15,836.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  65/2562      
  ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                 15,836.00                 15,836.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



10

จ้างเหมาพิมพ์ใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเพาะเล้ียงสัตว์
น้ าที่ดี (GAP) จ านวน 1 
รายการ

            9,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด

ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศ
ไทย จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  66/2562      
    ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   9,000.00                   9,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11

จ้างเหมาท ากรอบรูป ท าป้าย
บอกทางและท าป้าย
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
เลือกต้ัง จ านวน 4 รายการ

            8,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านฉายากร  ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  60/2562      
    ลงวนัที่ 7  กมุาพันธ ์ 2562

                   8,800.00                   8,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12

จา้งเหมาซ่อมตู้แยกเชื้อระบบ
ปลอดสารปนเปื้อน จ านวน 1 งาน

          58,850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  68/2562      
    ลงวนัที่ 13  กมุาพันธ ์ 2562

                 58,850.00                 58,850.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13
 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 
RO จ านวน 1 งาน

          53,981.50   - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 69/2562       
   ลงวนัที่ 13 กมุาพันธ ์ 2562

                 53,981.50                 53,981.50 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14

จ้างเหมาซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ หมายเลข 
01-015-02181-00 
จ านวน 1 งาน

            6,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  เอก เคร่ืองเยน็  เอก เคร่ืองเยน็ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  72/2562      
    ลงวนัที่ 14 กมุาพันธ ์ 2562

                   6,800.00                   6,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15
 ซ้ือถังขยะ จ านวน 4 รายการ           15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  71/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



16

ซ้ือAccuStart II GelTrack 
PCR SuperMix จ านวน 1 
รายการ

          35,952.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  72/2562       
 ลงวนัที่ 26  กมุภาพันธ ์ 2562

                 35,952.00                 35,952.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17

ซ้ือชุดน้ ายาสกัดดีเอ็นเอและ
อาร์เอ็นเอด้วยเคร่ืองสกัด
อัตโนมัติ จ านวน 1 รายการ

          58,850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอจีโนเมด 
จ ากัด

บริษัทไบโอจีโนเมด 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  73/2562       
   ลงวนัที่ 26  กมุาพันธ ์ 2562

                 58,850.00                 58,850.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18
จ้างเหมาซ่อมตู้แช่ 2 ประตู 
จ านวน 1 งาน

            6,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  เอก เคร่ืองเยน็  เอก เคร่ืองเยน็ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 76/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                   6,500.00                   6,500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19

จา้งเหมาซ่อมหลังคาโรงอนุบาล
สัตวน์้ าและโรงสูบน้ าทะเล รวมค่า
วสัดุและอปุกรณ์ จ านวน 1 งาน

            7,298.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมโภช ไชยพังยาง นายสมโภช ไชยพังยาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  74/2562      
    ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                   7,298.00                   7,298.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20

ซ้ือวัสดุส าหรับท าความ
สะอาดและท าอาหาร จ านวน
 6 รายการ

            5,260.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บัณฑิต
ภัณฑ์ จ ากัด

บริษัท สิชล บัณฑิต
ภัณฑ์ จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  80/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                   5,260.00                   5,260.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์
กุ้ง จ านวน 2 รายการ

          17,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ. มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด บ. มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  83/2562       
 ลงวนัที่ 27 กมุภาพันธ ์ 2562

                 17,800.00                 17,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22

จ้างเหมาซ่อม
เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 5 
รายการ

            7,900.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง เอก เคร่ืองเย็น เอก เคร่ืองเย็น 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 75/2562       
   ลงวนัที่ 27  กมุาพันธ ์ 2562



                   7,900.00                   7,900.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23
ซ้ือเคร่ืองแก้วและสารเคมี 
จ านวน 4 รายการ

            8,590.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จ ากัด

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 82/2562        
  ลงวนัที่ 28 กมุาพันธ ์ 2562

                   8,590.00                   8,590.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

24

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับการ
เล้ียงพ่อแมพ่ันธุก์ุ้งขาว จ านวน 7 
รายการ

          18,260.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  87/2562       
   ลงวนัที่ 28 กมุาพันธ ์ 2562

                 18,260.00                 18,260.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25
ซ้ือเพรียงแช่แข็ง         114,660.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกวี อังสุมาลี นายพันกวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  84/2562       
   ลงวนัที่ 28 กมุาพันธ ์ 2562

               114,660.00               114,660.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

26

ซ้ืออาหารส าเร็จรูปส าหรับพ่อ
แม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 4 
รายการ

          50,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 86/2562        
ลงวนัที่ 28 กมุภาพันธ ์ 2562

                 50,800.00                 50,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

27
ซ้ือวัสดุยาและสารเคมี จ านวน
 6 รายการ

          61,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 88/2562        
  ลงวนัที่ 28  กมุาพันธ ์ 2562

                 61,600.00                 61,600.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

28
ซ้ือหลอดไฟ UV 36 วัตต์ 
จ านวน 1 รายากร

            7,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 85/2562        
  ลงวนัที่ 28 กมุาพันธ ์ 2562

                   7,800.00                   7,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

29

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน นก-3318 จ านวน 1 
งาน

            2,860.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอทุร ศรีใหม่  นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  62/2562      
    ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562



                   2,860.00                   2,860.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

30
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ม.วลัยลักษณ์ 222 ต.ไทย
บุรี

ม.วลัยลักษณ์ 222 ต.
ไทยบุรี

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      300.00                      300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

31
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายเล็ก ศรีเมอืง  นายเล็ก ศรีเมอืง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      500.00                      500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

32
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               190.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
 ลงวนัที่ 5 กมุาพันธ ์ 2562

                      190.00                      190.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

33
ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อ
ล่ืน จ านวน 1 รายการ

               300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จ ากัด(มหาชน) บ.ซัสโก จ ากัด(มหาชน) 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
   ลงวนัที่ 5 กมุาพันธ ์ 2562

                      300.00                      300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

34
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

               270.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางฉวีวรรณ เพ็งสุทธิ์  นางฉวีวรรณ เพ็งสุทธิ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      270.00                      270.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

35
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ

               180.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านน้าชา้ง  ร้านน้าชา้ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      180.00                      180.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

36
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ

               789.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านหงส์ทองและบ.เสริมสุข ร้านหงส์ทองและบ.เสริมสุข 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      789.00                      789.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



37
จ้างเหมาท าป้าย                800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ศิลป์คุณเปี้ยว  ศิลป์คุณเปี้ยว 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  17/2562      
    ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      800.00                      800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

38
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               960.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวรีะ กองสุวรรณ  นายวรีะ กองสุวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
 ลงวนัที่ 5 กมุาพันธ ์ 2562

                      960.00                      960.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

39
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

            1,420.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางเยาวนาฎ ศรีสุข นางเยาวนาฎ ศรีสุข 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
   ลงวนัที่ 5 กมุาพันธ ์ 2562

                   1,420.00                   1,420.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

40
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

               645.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านจิรวรรณ  ร้านจิรวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
   ลงวนัที่ 5  กมุาพันธ ์ 2562

                      645.00                      645.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

41
จ้างเหมาถ่ายเอการ             4,226.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวนิิช อนิทร์แกว้  นายวนิิช อนิทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  63/2562      
    ลงวนัที่ 6  กมุาพันธ ์ 2562

                   4,226.00                   4,226.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

42

จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ 
หมายเลข 
01-031-04407-00 
จ านวน 1 รายการ

               950.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  67/2562      
    ลงวนัที่ 6 กมุาพันธ ์ 2562

                      950.00                      950.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

43
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 1 
รายการ

               320.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  63/2562       
   ลงวนัที่ 6 กมุาพันธ ์ 2562

                      320.00                      320.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

44
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ก.อดุม  ก.อดุม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  18/2562       
 ลงวนัที่ 5 กมุาพันธ ์ 2562



                      300.00                      300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

45

จ้างเหมาซ่อมประตูหน้า
บ้านพักราชการ จ านวน 1 
รายการ

            3,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายสมโภช ไชยพังยาง นายสมโภช ไชยพังยาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  70/2562      
    ลงวนัที่ 13 กมุาพันธ ์ 2562

                   3,500.00                   3,500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

46
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ 
จ านวน 1 รายการ

            1,150.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊
อป แอน ไอที เซอร์วิส

 ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊
อป แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  71/2562      
    ลงวนัที่ 13  กมุาพันธ ์ 2562

                   1,150.00                   1,150.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

47
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

               300.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ซัสโก จ ากดั(มหาชน)  บ.ซัสโก จ ากดั(มหาชน) 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2562       
   ลงวนัที่ 26  กมุาพันธ ์ 2562

                      300.00                      300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

48
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               750.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายเล็ก ศรีเมอืง นายเล็ก ศรีเมอืง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                      750.00                      750.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

49
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               190.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  21/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                      190.00                      190.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

50
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

            1,520.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล  บ.โรงน้ าแขง็สหมติรสิชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  20/2562       
 ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                   1,520.00                   1,520.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

51
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

               285.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โรงน้ าแข็งสร้อยฟ้า
จ ากัด

บ.โรงน้ าแข็งสร้อยฟ้า
จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  20/2562       
   ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                      285.00                      285.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

52
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 3 
รายการ

            1,545.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสิชลการไฟฟ้า  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  69/2562       
   ลงวนัที่ 18  กมุาพันธ ์ 2562

                   1,545.00                   1,545.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

53
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 2 
รายการ

            2,300.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นรินทร์การชา่ง  นรินทร์การชา่ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  68/2562       
   ลงวนัที่ 19  กมุาพันธ ์ 2562

                   2,300.00                   2,300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

54
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 12 
รายการ

            2,803.40   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2562        
  ลงวนัที่ 19 กมุาพันธ ์ 2562

                   2,803.40                   2,803.40 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

55
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 5 
รายการ

            1,475.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสิชลการไฟฟ้า  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64 /2562       
   ลงวนัที่ 15 กมุาพันธ ์ 2562

                   1,475.00                   1,475.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

56
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 3 
รายการ

            3,210.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  67/2562       
 ลงวนัที่ 19 กมุาพันธ ์ 2562

                   3,210.00                   3,210.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

57

จ้างเหมาลงโปรแกรม
วิเคราะห์สถิติ จ านวน 1 
รายการ

               300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊
อป แอน ไอที เซอร์วิส

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊
อป แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  77/2562      
    ลงวนัที่ 26 กมุาพันธ ์ 2562

                      300.00                      300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

58
ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

            3,850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  76/2562       
   ลงวนัที่ 26  กมุาพันธ ์ 2562

                   3,850.00                   3,850.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



59
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 รายการ

            1,900.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสยามคอมพิวเตอร์  ร้านสยามคอมพิวเตอร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  74/2562       
ลงวนัที่ 26  กมุภาพันธ ์ 2562

                   1,900.00                   1,900.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

60
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 5 
รายการ

            1,490.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสิชลการไฟฟ้า  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2562        
ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์ 2562

                   1,490.00                   1,490.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

61
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 1 
รายการ

            3,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 77/2562        
  ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์ 2562

                   3,800.00                   3,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

62
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 2 
รายการ

            1,520.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  78/2562       
 ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์ 2562

                   1,520.00                   1,520.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

63
ซ้ือวัสดุก่อสร้าง จ านวน 14 
รายการ

            2,645.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  79/2562      
ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์ 2562

                   2,645.00                   2,645.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

64
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 3 
รายการ

               335.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  75/2562       
 ลงวนัที่ 26  กมุภาพันธ ์ 2562

                      335.00                      335.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

65
ซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อ
ล่ืน จ านวน 1 รายการ

          15,000.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  65/2562       
ลงวนัที่ 16  กมุภาพันธ ์ 2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



66
ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ จ านวน 5 
รายการ

            1,490.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านสิชลการไฟฟ้า  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 81/2562        
ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์ 2562

                   1,490.00                   1,490.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

67

จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน นข-1526 จ านวน 
1 งาน

            2,125.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 59/2562       
   ลงวนัที่ 5 กมุภาพันธ ์ 2562

                   2,125.00                   2,125.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 รายการ             5,916.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย ์เพชรชู นางสาวพรทิพย ์เพชรชู 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  90/2562     
ลงวนัที่ 6  มนีาคม  2562

                   5,916.00                   5,916.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ือกระบอกกรองน้ าและไส้กรองน้ า
 จ านวน  6 รายการ

          14,985.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 93/2562       
ลงวนัที่ 12 มนีาคม 2562

                 14,985.00                 14,985.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกลุาด า จ านวน 1 
รายการ

          18,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 91/2562       
ลงวนัที่ 14 มนีาคม 2562

                 18,000.00                 18,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟและ
ตู้ดูดควนัพิษ จ านวน 2 รายการ

          37,022.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  80/2562      
ลงวนัที่ 14 มนีาคม 2562

                 37,022.00                 37,022.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ืออาหารและวติามนิ จ านวน 5 
รายการ

          16,580.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  95/2562     
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                 16,580.00                 16,580.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  2  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562



ล าดับที่
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับการ
เล้ียงกุ้ง จ านวน 8 รายการ

            7,480.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 96/2562      
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                   7,480.00                   7,480.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7 จ้างเหมาสอบเทยีบ Electronic 
Balance 2 ต าแหนง่และ 4 ต าแหนง่
จ านวน 3 รายการ

            6,676.80   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 85/2562      
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                   6,676.80                   6,676.80 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 จา้งเหมาสอบเทียบ Centrifuge 
รวมค่าบริการนอกสถานที่ จ านวน
 1 รายการ

            7,490.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  84/2562     
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                   7,490.00                   7,490.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้งขาว
 จ านวน 6 รายการ

          49,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  99/2562      
    ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                 49,100.00                 49,100.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือเพรียงทราย จ านว 1 รายการ           33,540.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายพันกว ีองัสุมาลี  นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  100/2562   
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                 33,540.00                 33,540.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวสัดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 
1 รายการ

            1,050.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านหงส์ทอง  ร้านหงส์ทอง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/2562      
ลงวนัที่ 13 มนีาคม  2562

                   1,050.00                   1,050.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 
รายการ

               180.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เสริมสุข จ ากดั บ.เสริมสุข จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 24/2562      
ลงวนัที่ 13 มนีาคม  2562

                      180.00                      180.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 จา้งเหมาสูบอจุจาระและส่ิงปฏกิลู
 จ านวน 1 รายการ

            1,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอ าภยั จติรบาล  นายอ าภยั จติรบาล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  23/2562      
ลงวนัที่ 13 มนีาคม  2562



                   1,500.00                   1,500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จา้งเหมาใส่กรอบค าส่ังกรมประมง                500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านฉายากร  ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 23/2562      
ลงวนัที่ 13 มนีาคม  2562

                        500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ือวสัดุการเกษตร                150.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  วาทินี โต๊ะสาร  ร้านสิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  25/2562     
ลงวนัที่ 25 มนีาคม  2562

                      150.00                      150.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 กจ 4178 จ านวน 1 งาน

            1,145.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  82/2562      
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                   1,145.00                   1,145.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

            3,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  สุนทรีฟาร์ม  สุนทรีฟาร์ม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 97/2562     
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                     3,300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ

               500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.จนิดาศักด์ิ อนิเตอร์
เทรด

 หจก.จนิดาศักด์ิ อนิเตอร์
เทรด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  26/2562      
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                      500.00                      500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

19 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 นข-1526 จ านวน 1 งาน

            4,795.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงษ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงษ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 81/2562      
ลงวนัที่ 81 มนีาคม  2562

                   4,795.00                   4,795.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20 จา้งเหมาถา่ยเอกสารเขา้เล่ม 
จ านวน 3 รายการ

            4,970.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวนิิช อนิทร์แกว้  นายวนิิช อนิทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  83/2562      
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                   4,970.00                   4,970.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 4 
รายการ

            3,250.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 101/2562    
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                     3,250.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



22 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ                635.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.นานาวสัดุภณัฑ์  บ.นานาวสัดุภณัฑ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  98/2562      
ลงวนัที่ 15 มนีาคม  2562

                      635.00                      635.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

            4,040.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 102/2562    
ลงวนัที่ 21 มนีาคม  2562

                   4,040.00                   4,040.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ

            9,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 91/2562     
ลงวนัที่ 6 มนีาคม  2562

                     9,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  92/2562     
ลงวนัที่ 12 มนีาคม  2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

26 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 นก-3318 จ านวน 1 งาน

            1,360.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงษ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงษ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 871/2562    
ลงวนัที่ 27 มนีาคม  2562

                   1,360.00                   1,360.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

27 ซ้ือวสัดุเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 
1 รายการ

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  103/2562   
ลงวนัที่ 25 มนีาคม  2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

28 จา้งเหมาสอบเทียบเคร่ืองมอื 
จ านวน 4 รายการ

            2,535.90   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชั่น 
เซอร์วสิ จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 86/2562      
ลงวนัที่ 19 มนีาคม  2562

                     2,535.90 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

29 จา้งเหมาบริการผลิตจลิุนทรี ปม.
1น้ า จ านวน 1 งาน

          90,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสาวกาญจนา อภวิงศ์ษา  นางสาวกาญจนา อภวิงศ์
ษา

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  279/2562   
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                 90,000.00                 90,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



30 จา้งเหมาบริการเกบ็ปัจจยัการผลิต
และเกบ็ตัวอยา่งกุ้ง จ านวน 1 งาน

          60,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายเจษฎา คุณชล  นายเจษฎา คุณชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 278/2562    
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                 60,000.00                 60,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

31 จา้งเหมาบริการตรวจวเิคราะห์เชื้อ
 จ านวน 1 งาน

          90,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสาวนพวรรณ ปาน
สุวรรณ์

 นางสาวนพวรรณ ปาน
สุวรรณ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 280/2562    
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                   90,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

32 จา้งเหมาบริการท าความสะอาด 
จ านวน 1 งาน

          48,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสาวมยรีุ งามข า  นางสาวมยรีุ งามข า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  281/2562   
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                 48,000.00                 48,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่
งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง
ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง

รายชื่อเสนอราคา และ
ราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

33 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและ
ตกแต่งสถานที่ภายในบริเวณ ศพก.
นครศรีธรรมราช จ านวน 1 งาน

          48,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพิซิตศีก ฮอมหนัก นายพิซิตศีก ฮอมหนัก 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 282/2562    
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                 48,000.00                 48,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

34 จา้งเหมาบริการอนุบาลปูมา้และ
กุ้งทะเล จ านวน 1 งาน

          24,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสาวปภาวดี ศรีสวา่ง  นางสาวปภาวดี ศรีสวา่ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  283/2562   
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                 24,000.00                 24,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

35 จา้งเหมาบริการดูแลพ่อแมพ่ันธุ์
ส าหรับผลิตนอเพลียส จ านวน 1 
งาน

          24,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอนุพล หีดเดช  นายอนุพล หีดเดช 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 284/2562    
ลงวนัที่ 28 มนีาคม  2562

                   24,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน นก-
3318 จ านวน 1 งาน

            8,610.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายอทุร ศรีใหม่ นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  95/2562      
ลงวนัที่ 3  เมษายน 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  2562
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช

วันที่  30   เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562

แบบ สขร. 1



                   8,610.00                   8,610.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 จ้างเหมาซ่อมหลังคาโครงเหล็กบ่อพกั
น้ า รวมค่าวสัดุอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          16,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายโกวทิ เกื้อมา นายโกวทิ เกื้อมา 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  96/2562      
ลงวนัที่ 3 เมษายน 2562

                 16,000.00                 16,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือวสัดุส านักงานหน่วตรวจสอบฯ 
จ านวน 10 รายการ

          15,534.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ปรีดาวสัดุ ปรีดาวสัดุ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 106/2562     
 ลงวนัที่ 17 เมษายน 2562

                 15,534.00                 15,534.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ือหมกึพิมพ์ จ านวน 14 รายการ           59,985.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  110/2562     
 ลงวนัที่ 17  เมษายน 2562

                 59,985.00                 59,985.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือหมกึพิมพ์ จ านวน 14 รายการ           11,880.00  -
วธิตีกลงราคา ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 

แอน ไอที เซอร์วสิ
ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  109/2562     
 ลงวนัที่ 17  เมษายน 2562

                 11,880.00                 11,880.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6
ซ้ือวสัดุส าหรับงานวเิคราะหส์ารตกค้าง 
วเิคราะหน์้ า และวเิคราะหแ์บคทเีรีย 
จ านวน 26 รายการ

        136,380.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 
จ ากดั

 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  113/2562     
  ลงวนัที่ 22  เมษายน 2562

               136,380.00               136,380.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7
ซ้ือวสัดุส าหรับงานวเิคราะห์สาร
ตกค้าง จ านวน 16 รายการ

          89,505.50

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 บ.เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค 
จ ากดั

 บ.เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  113/2562     
  ลงวนัที่ 22  เมษายน 2562

                 89,505.50                 89,505.50
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8
ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  105/2562     
   ลงวนัที่ 3 เมษายน 2562

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



9 ซ้ือวสัดุส านักงาน             2,075.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

 บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 107/2562      
    ลงวนัที่ 11 เมษายน 2562

                   2,075.00                   2,075.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวสัดุคอมพิวเตอร์             3,860.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 108/2562      
    ลงวนัที่ 11 เมษายน 2562

                   3,860.00                   3,860.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11
ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 111/2562      
  ลงวนัที่ 19 เมษายน 2562

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12
จา้งเหมาซ่อมกล้องจลุทรรศน์ 
จ านวน 1 งาน

            2,889.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและ

เคมีภัณฑ์จ ากัด
บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จ ากัด

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  97/2562      
 ลงวนัที่ 4 เมษายน 2562

                   2,889.00                   2,889.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมประตูห้องจเีอพี                380.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นริทร์การชา่ง  นริทร์การชา่ง
1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 98/2562       
  ลงวนัที่ 4 เมษายน 2562

                      380.00                      380.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14
จ้างเหมาท า พรบ. รถยนต์ทะเบียน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

               645.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เจริญนิวส์มอเตอร์ไบด์ บ.เจริญนิวส์มอเตอร์ไบด์
1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 29/2562       
  ลงวนัที่ 3 เมษายน 2562

                      645.00                      645.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
ซ้ือผ้าปิดจมกู จ านวน 1 รายการ             6,480.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 

จ ากดั
 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  115/2562     
  ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562



                   6,480.00                   6,480.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบไฟฟ้าในห้อง GAP จ านวน 4
 รายการ

            6,170.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟ้า สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2562     
  ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

                   6,170.00                   6,170.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จา้งเหมายา้ย ซ่อม เดินท่อแอร์
และซ่อมแผงควบคุมบอร์ด จ านวน
 4 รายการ

          10,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านเชาวลิต วดีีโอ ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  100/2562    
   ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

                 10,000.00                 10,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุก์ุง้ 
จ านวน 1 รายการ

          21,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2562     
  ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562

                 21,000.00                 21,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุการเกษตร                  95.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.โรงน้ าแขง็สหมติร สิชล บ.โรงน้ าแขง็สหมติร สิชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562       
ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562

                        95.00                        95.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6

ซ้ือวสัดุการเกษตร             1,530.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวรีะ กองสุวรรณ  นายวรีะ กองสุวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2562       
ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562

                   1,530.00                   1,530.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7

ซ้ือวสัดุการเกษตร                430.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางจริะวรรณ นางจริะวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2562       
ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562

                      430.00                      430.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือวสัดุการเกษตร                210.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางรัชนี นางรัชนี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2562       
ลงวนัที่ 30 พฤษภาคม 2562

                      210.00                      210.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



9 ซ้ือวสัดุไฟฟา้-วทิยุ                270.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

 บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/2562      
 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

                      270.00                      270.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/2562      
 ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์             2,568.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค 
จ ากดั

 บ.เอสเอน็พี ไซแอนติฟิค 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/2562      
 ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562

                   2,568.00                   2,568.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 ซ้ือวสัดุน้ ามนัเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/2562      
 ลงวนัที่ 20 พฤษภาคม 2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร             3,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง สุนทรีฟาร์ม สุนทรีฟาร์ม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2562      
 ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562

                   3,100.00                   3,100.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 ซ้ือวสัดุการเกษตร             2,020.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2562      
 ลงวนัที่ 24 พฤษภาคม 2562

                   2,020.00                   2,020.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 จา้งเหมาตรวจวเิคราะห์สารตกค้าง
 จ านว 2 งาน

            2,700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏบิัติการกลาง บ.ห้องปฏบิัติการกลาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 99/2562       
ลงวนัที่ 8 พฤษภาคม 2562

                   2,700.00                   2,700.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 จา้งเหมาซ่อมตู้บ่มเชื้อ BOD             4,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วดีีโอ  ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 101/2562     
  ลงวนัที่ 9 พฤษภาคม 2562

                   4,500.00                   4,500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



17 จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กง-6541

            2,835.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 102/2562     
  ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562

                   2,835.00                   2,835.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์                850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 103/2562     
  ลงวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562

                      850.00                      850.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับเตรียมบอ่ฆ่า
เชือ้และเล้ียงสัตวน์้ า จ านวน 12 รายการ

          13,255.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  128/2562    
 ลงวนัที่ 7 มถินุายน 2562

                 13,255.00                 13,255.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุง้ขาวแวน
นาไม จ านวน 10 รายการ

          70,190.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  128/2562    
 ลงวนัที่ 7 มถินุายน 2562

                 70,190.00                 70,190.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบบน้ า จ านวน 13 รายการ

            8,335.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง มโนยนต์ มโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  127/2562    
 ลงวนัที่ 7 มถินุายน 2562

                   8,335.00                   8,335.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นข-1526 จ านวน 1 งาน

            5,120.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอทุร ศรีใหม่  นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  105/2562    
 ลงวนัที่ 8 มถินุายน 2562

                   5,120.00                   5,120.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
เพาะเล้ียงสัตวน์้ า จ านวน 7 รายการ

          12,240.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  132/2562    
 ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                 12,240.00                 12,240.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

วันที่  1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นข-1526

            9,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจกัรไดนาโม ร้านพรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 110/2562     
ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                   9,000.00                   9,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7

ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์กุ้ง จ านวน 6 รายการ
20560 วธิเีฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  132/2562    
 ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                 20,560.00                 20,560.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 จ้างเหมาก าจัดปลวก บ้านพกั
ข้าราชการ บ้านเด่ียว เลขที่ 331/1 
และ 331/7 จ านวน 2 งาน

            5,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง วนิเนอร์เพสน์ วนิเนอร์เพสน์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  111/2562    
 ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                   5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมแซมระบน้ า ห้องน้ า

          22,676.40   - วธิเีฉพาะเจาะจง ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  132/2562    
 ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                 22,676.40                 22,676.40 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 จ้างเหมาซ่อมระบบเคร่ืองปร้ิน
เตอร์ ระบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และซ่อม
คอมพิวเตอร์ จ านวน 3 
รายการ

            5,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ท.ีเอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

 ท.ีเอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป
 แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 112/2562     
ลงวนัที่ 11 มถินุายน 2562

                   5,400.00                   5,400.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือAccuStart II Geltrack PCR 
SuperMix 500 reaction จ านวน 1
 รายการ

          35,952.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  136/2562    
 ลงวนัที่ 13 มถินุายน 2562

                 35,952.00                 35,952.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 ซ้ือเพรียงสด           57,720.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกว ีองัสุมาลี นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 135/2562     
ลงวนัที่ 13 มถินุายน 2562

                 57,720.00                 57,720.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



13 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธุ์
กุ้งขาว จ านวน 3 รายการ

          23,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  มารีน รีดเดอร์  มารีน รีดเดอร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  134/2562    
 ลงวนัที่ 13 มถินุายน 2562

                 23,400.00                 23,400.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบน้ า จ านวน 48 รายการ

          36,034.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง มโนยนต์ มโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  127/2562    
 ลงวนัที่ 14 มถินุายน 2562

                 36,034.00                 36,034.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ือAccuStart II Geltrack 
PCR SuperMix 500 
reaction จ านวน 1 รายการ

        117,958.94   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.กบิไทย จ ากดั บ.กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  137/2562    
 ลงวนัที่ 14 มถินุายน 2562

               117,958.94               117,958.94 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 จ้างเหมาสอบเทยีบเคร่ือง HPLC 
หมายเลข 04-002-00013-00 รวม
ค่าบริการ วสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 1 
งาน 

          62,167.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั
บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  121/2562    
 ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

                 62,167.00                 62,167.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ือง HPLC 
หมายเลข 04-002-00303-00 
จ านวน 1 งาน

          78,003.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากดั
บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  121/2562    
 ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

                 78,003.00                 78,003.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18
จ้างเหมาซ่อมอเตอร์ปั้มน้ า หมายเลข 
03-022-014402-00 และ 
03-022-01403-00 จ านวน 1 งาน

            7,840.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายภทูรรศ คงวดัใหม่ นายภทูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 120/2562     
ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

                   7,840.00                   7,840.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองสูบน้ า จ านวน
 2 งาน

          12,200.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  โรงกลึง รักมล จกัรผล  โรงกลึง รักมล จกัรผล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 119/2562     
ลงวนัที่ 24 มถินุายน 2562

                 12,200.00                 12,200.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จา้งเหมาซ่อมคอกกั้นบ่อและซ่อม
หลังคา จ านวน 4 รายการ            36,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายก าพล เพ็งสุทธิ์ นายก าพล เพ็งสุทธิ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 122/2562     
ลงวนัที่ 25 มถินุายน 2562



                 36,000.00                 36,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
ฒบ-6226 จ านวน 1 งาน

            1,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  127/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   1,100.00                   1,100.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2
ซ้ือวสัดุส านกังาน จ านวน 16 รายการ             6,078.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
 บริษัท สิชลบัณฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  146/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   6,078.00                   6,078.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์และซ่อมระบบ
อินเตอร์เนต็ จ านวน 2 รายการ

            8,350.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 125/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   8,350.00                   8,350.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ือหมกึพิมพ์ จ านวน 4 รายการ             6,985.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพิวเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  145/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   6,985.00                   6,985.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

            6,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วดีีโอ  ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  128/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   6,500.00                   6,500.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 จา้งเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 14 เคร่ือง

5600 วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วดีีโอ  ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  128/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   5,600.00                   5,600.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



7 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            8,240.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์ นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒั
นพงศ์

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  126/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

 บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากดั  บ.ทีเอสเทคนิดคอล จ ากดั 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือขวดส าหรับบรรจุจุลินทรีย์ จ านวน
 2 รายการ

            5,940.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง พี เอส เซเวน่ ดร้ิง เทรดด้ิง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 143/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                   5,940.00                   5,940.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับอนุบาลลูกกุง้และ
พอ่แม่พนัธุก์ุง้ขาว จ านวน 6 รายการ

          88,180.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  144/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                 88,180.00                 88,180.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 จ้างเหมาสอบเทยีบ UV-1800 (เคร่ือง
สเปกโตรโบโตมิเตอร์) หมายเลข 
04-032-00105-00 จ านวน 1 
รายการ

          13,910.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  129/2562    
ลงวนัที่ 3 กรกฎาคม 2562

                 13,910.00                 13,910.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปั่นไฟ หมายเลข 
60-055-1202002000732-7001-
001 จ านวน 1 งาน

          16,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายภธูรรศ คงวดัใหม่ นายภธูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  131/2562    
ลงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2562

                 16,600.00                 16,600.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

12 จ้างเหมาเติมน้ ายาดับเพลิง จ านวน 2
 รายการ

          11,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล เอส
 เอม็ เคมคีอล

ห้างหุ้นส่วนจ ากดั แอล 
เอส เอม็ เคมคีอล

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  134/2562    
ลงวนัที่ 5 กรกฎาคม 2562

                 11,300.00                 11,300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง 
จ านวน 1 รายการ

            9,100.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 
จ ากดั

 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 136/2562    
ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562

                   9,100.00                   9,100.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จ้างเหมาซ่อมก าจัดปลวกบ้านพกั
ข้าราชการ จ านวน 1 งาน

          12,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  วนิเนอร์เพสท ์โดย นายฉลอง 
จันดี

 วนิเนอร์เพสท ์โดย นายฉลอง 
จันดี

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  137/2562    
ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562

                 12,000.00                 12,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



15 ซ้ือแบตเตอร่ี N120 จ านวน 1 รายการ           20,600.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นางสาวพรทิพย ์เพ็ชรชู  นางสาวพรทิพย ์เพ็ชรชู 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 152/2562    
ลงวนัที่ 8 กรกฎาคม 2562

                 20,600.00                 20,600.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16
ซ้ือวสัดุเพื่อป้องกนัเชื้อโรค จ านวน
 3 รายการ

            9,180.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์ 

จ ากดั
 บ.ห้องแลปและเคมภีณัฑ์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 154/2562    
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562

                   9,180.00                   9,180.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17
ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบน้ า จ านวน 25 รายการ

            7,593.79  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ หจก. ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  155/2562    
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562

                   7,593.79                   7,593.79
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

18
จ้างเหมาซ่อมหลังคาโรงเพาะฟักใหญ่ 
รวมค่าวสัดุและอุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

            5,000.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายก าพล เพ็งสุทธ์ นายก าพล เพ็งสุทธ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  140/2562    
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562

                   5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองกล่ันสารระเหยแหง้ 
จ านวน 1 งาน

          72,760.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  138/2562    
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562

                 72,760.00                 72,760.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็นหมุนเวยีน 
จ านวน 1 งาน

          44,940.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 139/2562    
ลงวนัที่ 15 กรกฎาคม 2562

                 44,940.00                 44,940.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21
ซ้ืออาหารส าหรับอนบุาลลูกกุง้และพ่อ
แม่พันธุ์กุง้ จ านวน 9 รายการ

          60,240.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  158/2562    
ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2562

                 60,240.00                 60,240.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22
จ้างเหมาท าปา้ยพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10 จ านวน 2 รายการ

            6,000.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านฉายากร  ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  146/2562    
ลงวนัที่ 23 กรกฎาคม 2562

                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23
จ้างเหมาซ่อมตู้สวทิช-์คอนโทรล และ
มอเตอร์เคร่ืองเปา่ลม จ านวน 2 รายการ

            6,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายภธูรรศ์ คงวดัใหม่  นายภธูรรศ์ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  149/2562    
 ลงวนัที่ 30 กรกฎาคม 2562



                   6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1
ซ้ือวสัดุส าหรับตรวจวเิคราะหโ์รคกุง้
ทะเลด้วยเทคนคิ PCR จ านวน 2 รายการ

          43,335.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท พริมา ไซเอน็ติฟิค 
จ ากดั

 บริษัท พริมา ไซเอน็ติฟิค 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  161/2562    
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

                 43,335.00                 43,335.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2
ซ้ือวสัดุส าหรับตรวจวเิคราะหโ์รคกุง้
ทะเลด้วยเทคนคิ PCR จ านวน 1 รายการ

          42,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท กบิไทย จ ากดั  บริษัท กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  162/2562    
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

                 42,800.00                 42,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ืออาหารส าหรับลูกกุง้ จ านวน 1 รายการ           79,950.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลคีเดอร์ จ ากดั บ.มารีน ลคีเดอร์ จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  163/2562    
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

                 79,950.00                 79,950.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ือเพรียงทราย จ านวน 1 รายการ           78,000.00 วธิเีฉพาะเจาะจง นายพันกว ีองัสุมาลี นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  164/2562    
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

                 78,000.00                 78,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียง
พอ่แม่พนัธุก์ุง้ขาว จ านวน 11 รายการ

          22,775.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  167/2562    
ลงวนัที่ 2 สิงหาคม 2562

                 22,775.00                 22,775.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

6 ซ้ืออาหารส าหรับเพาะเล้ียงกุ้งขาว
 จ านวน 4 รายการ

9460 วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  169/2562    
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

                   9,460.00                   9,460.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7 ซ้ือSS III ONE-STEP W/PLATINUM
 TAQ (100 RXN) จ านวน 1 รายการ

          42,800.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท กบิไทย จ ากดั บริษัท กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  172/2562    
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



                 42,800.00                 42,800.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือวสัดุส าหรับการเพาะเล้ียงกุง้ขาว 
จ านวน 12 รายการ

          50,730.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  170/2562    
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

                 50,730.00                 50,730.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ือAccuStart II Geltrack PCR 
SuperMix 500 reaction 
(Quanta95136-500) จ านวน 1 
รายการ

          17,976.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  173/2562    
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2562

                 17,976.00                 17,976.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 จา้งเหมาขนย้ายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 100 
KVA จาก ศพก.นครศรีธรรมราช ไปศูนย์
พัฒนาประมงพืน้ทีลุ่่มน้ าปากพนังอัน
เนือ่งมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 รายการ

            7,300.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายภธูรรศ คงวดัใหม่ นายภธูรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  154/2562    
ลงวนัที่ 6 สิงหาคม 2562

                   7,300.00                   7,300.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

11 ซ้ือวสัดุการวางระบบน้ าส าหรับเล้ียงกุง้
ขาว จ านวน 3 รายการ

            8,356.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  175/2562    
ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2562

                   8,356.00                   8,356.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

12 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุก์ุง้ขาว 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยเูนี่ยนฟิคมลิล์ 
จ ากดั

บริษัท ไทยยเูนี่ยนฟิคมลิล์
 จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  179/2562    
ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2562

                 15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุก์ุง้ขาว 
จ านวน 4 รายการ

          22,050.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 176/2562    
ลงวนัที่ 8 สิงหาคม 2562

                 22,050.00                 22,050.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข 
นก-3318 จ านวน 1 งาน

          10,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  153/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                 10,000.00                 10,000.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับดูดสารเคม ี
จ านวน 2 รายการ

            8,260.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท กบิไทย จ ากดั  บริษัท กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  184/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562



                   8,260.00                   8,260.00 2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบบน้ า จ านวน 6 รายการ

            6,490.62  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  186/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                   6,490.62                   6,490.62
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

17
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข   
นก-3337 จ านวน 1 งาน

            9,200.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ หา้งหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  163/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                   9,200.00                   9,200.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน นข-1526 จ านวน 1 
งาน

          50,000.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง อู่ศรีใหมอ่อโต้คาร์ อู่ศรีใหมอ่อโต้คาร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 157/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                 50,000.00                 50,000.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน
 นก-3337 จ านวน 1 งาน

            6,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านวรรณะออโต้แอร์  ร้านวรรณะออโต้แอร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 162/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                   6,400.00                   6,400.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน        
 นก-3318 จ านวน 1 งาน

            5,600.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านพรจกัรไดนาโม  ร้านพรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 160/2562    
ลงวนัที่ 13 สิงหาคม 2562

                   5,600.00                   5,600.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21
ซ้ือ KAPA2G Fast Multiplex Mix 
(100 x 25 ulreactions) จ านวน 1 
รายการ

          40,660.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอน็ติฟิค 

จ ากดั
บริษัท พริมา ไซเอน็ติฟิค 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 183/2562    
ลงวนัที่ 14 สิงหาคม 2562

                 40,660.00                 40,660.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22 ซ้ือเพรียงทราย จ านวน 1 รายการ           42,240.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายพันกว ีองัสุมาลี  นายพันกว ีองัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  190/2562    
ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2562

                 42,240.00                 42,240.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

23
ซ้ืออาหารส าหรับกุ้งขาว จ านวน 3
 รายการ

          32,050.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลคีเดอร์ จ ากดั บ.มารีน ลคีเดอร์ จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  189/2562    
 ลงวนัที่ 19 สิงหาคม 2562



                 32,050.00                 32,050.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแมพ่ันธุก์ุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 6 รายการ

            6,330.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  191/2562    
ลงวนัที่ 26 สิงหาคม 2562

                   6,330.00                   6,330.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25
ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับเพาะ 
เล้ียงพ่อแมพ่ันธุก์ุ้งขาวแวนนาไม 
จ านวน 6 รายการ

            7,160.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  189/2562    
 ลงวนัที่ 27 สิงหาคม 2562

                   7,160.00                   7,160.00
2. เสนอราคาไมเ่กนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

สขร.1 ประจ าเดือนกันยายน 2562 ไม่มีการจัดซ้ือจัดจ้าง


