
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 1 รายการ           15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 019/2564    
ลงวนัที ่2 ธนัวาคม 2564

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ือแก๊ส Helium (UHP) จ านวน 1 
รายการ

          29,800.00   - เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จ ากัด

บริษัท ห้องแลปและ
เคมีภัณฑ์จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 024/2564    
ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

                 29,800.00                 29,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมกระแสไฟฟา้เคร่ือง
สูบน้ าทะเล จ านวน 1 งาน

          11,000.00   - เฉพาะเจาะจง นายภูทรรศ คงวดัใหม่ นายภูทรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 005/2564    
ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

                 11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
จ านวน 6 รายการ

          40,125.00   - เฉพาะเจาะจง  บ.กิบไทย จ ากัด  บ.กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 026/2564    
ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

                 40,125.00                 40,125.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุไฟฟ้าและวทิยุ จ านวน 6 
รายการ

            7,970.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 025/2564      
  ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

                    7,970.00                   7,970.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนธนัวาคม  2564

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 5   เดอืน  มกราคม  พ.ศ. 2564



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 2 
รายการ

          44,400.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด  บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่023/2564      
 ลงวนัที ่17 ธนัวาคม 2564

                 44,400.00                 44,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ือน้ ามันดีเซล จ านวน 1 รายการ           15,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 027/2564    
ลงวนัที ่24 ธนัวาคม 2564

                 15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือน้ ายาสกัดดีเอ็นเอและอาร์เอ็น
เอด้วยเคร่ืองสกัดอัตโนมัติ จ านวน 
1 รายการ

          77,040.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัทไบโอจีโนเมด จ ากัด บริษัทไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่029/2564      
 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2564

                 77,040.00                 77,040.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 จ้างเหมาบริการทดสอบความ
ช านาญห้องปฏิบัติการสารตกค้าง 
จ านวน 1 งาน

            5,885.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง
 (ประเทศไทย) จ ากัด

 บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่009/2564      
 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2564

                    5,885.00                   5,885.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
 จ านวน 3 รายการ

          57,245.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.กิบไทย จ ากัด  บ.กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่031/2564      
 ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2564

                 57,245.00                 57,245.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 19 
รายการ

            8,827.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

บริษัท สิชล บัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 028/2564      
  ลงวนัที ่25 มกราคม  2564

                    8,827.00                   8,827.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยสรุป
เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือนอเพลียสกุ้งกุลาด า จ านวน 1 
รายการ

          12,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 030/2564      
  ลงวนัที ่25 ธนัวาคม 2564

                 12,000.00                 12,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 10 
รายการ

            6,450.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่033/2564      
 ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

                    6,450.00                   6,450.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 ซ้ือวัสดุคอมพวิเตอร์ จ านวน 2 รายการ             5,700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 032/2564    
ลงวนัที ่29 ธนัวาคม 2564

                    5,700.00                   5,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


