
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

            1,850.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  113/2561    
   ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561

                    1,850.00                   1,850.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

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

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  114/2561    
   ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561

                    3,852.00                   3,852.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ืออาหารพอ่แม่พนัธุก์ุ้งขาว เบอร์
 4 พเิศษ

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  117/2561     
  ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561

                    4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ือวัสดุและสารเคมสี าหรับตรวจโรค
แบคทเีรียและไวรัส จ านวน 9 
รายการ

          59,110.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  116/2561     
  ลงวนัที่ 5 มิถุนายน 2561

                    4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือเทอรโมมิเตอร์                480.00 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                    4,000.00                   4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมถุินายน  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 29   เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร 525 วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  120/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                    4,001.00                   4,001.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                    6,000.00                   6,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

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

ใบส่ังซ้ิอเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2560

                  11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แมพ่นัธุก์ุ้งขาว 
จ านวน 1 รายการ

          11,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                  11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวัสดุส าหรับเล้ียงพอ่แมพ่นัธุก์ุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 4 รายการ

          18,550.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                  18,550.00                 18,550.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ืออปุกรณ์และวัดสุส าหรับอนบุาล
ลูกกุ้งขาวแวนนาไม จ านวน 10 
รายการ

          31,280.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                  31,280.00                 31,280.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ืออปุกรณ์และวัดสุส าหรับซ่อม
ระบบน้ าที่ต่อไปยังชุดฆา่เชื้อ UV 
จ านวน 9 รายการ

            5,680.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

                    5,680.00                   5,680.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

13 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน
 กง-6541 จ านวน 1 งาน

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  117/2561    
   ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561

                    1,950.00                   1,950.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์หอ้ง HPLC 
ที่ติดมาพรัอมอาคาร จ านวน 2 ตัว

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  116/2561    
   ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561

                  11,000.00                 11,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ือวัสดุและสารเคมีส าหรับตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างและคุณภาพน้ า 
จ านวน 24 รายการ

        258,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  122/2561     
  ลงวนัที่ 7 มิถุนายน 2561

               258,000.00              258,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

16
จ้างเหมาซ่อมตู้โทรศัพท ์
หมายเลข 075-335653

            1,500.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

นายจักร์พงษ ์ทพิย์ไกรลาศ นายจักร์พงษ ์ทพิย์ไกรลาศ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  119/2561    
   ลงวนัที่ 12 มิถุนายน 2561

                    1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

17
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองฉายสไลค์ 
จ านวน 1 งาน

          14,800.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  118/2561    
   ลงวนัที่ 12 มิถุนายน 2561

                  14,800.00                 14,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

ใบส่ังซ้ือเลขที่  118/2561     
  ลงวนัที่ 6 มิถุนายน 2561

18
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ หมายเลข
 1322-1001-0007                850.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  121/2561    
   ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2561

                       850.00                      850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นก-3337 จ านวน 1 งาน

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  122/2561    
   ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2561

                    1,200.00                   1,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
นก-3318 จ านวน 1 งาน             2,430.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทนิเสถียร หจก.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  123/2561    
   ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2561

                    2,430.00                   2,430.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

21
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบยีน นก-3337 จ านวน 1 
งาน

            3,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  124/2561    
   ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2561

                    3,000.00                   3,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

22
จ้างเหมาซ่อมแซมบอ่เล้ียงกุ้ง
ขนาด 3 ตัน จ านวน 1 งาน

        108,585.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  120/2561     
  ลงวนัที่ 13 มิถุนายน 2561

               108,585.00              108,585.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบไฟฟา้ใน
โรงเพาะฟกั จ านวน 1 งาน

          75,292.50

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  126/2561    
   ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561

                  75,292.50                 75,292.50
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

24
จ้างเหมาซ่อมบา้นพกัข้าราชการ 
เลขที่ 331/3 จ านวน 1 งาน

          86,005.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  127/2561    
   ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561

                  86,005.00                 86,005.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

25
จ้างเหมาซ่อมแอร์ จ านวน 3 
รายการ

          13,480.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  125/2561    
   ลงวนัที่ 19 มิถุนายน 2561

                  13,480.00                 13,480.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

26 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทนิเสถียร หจก.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2561     
  ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561

                  15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

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

            1,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  129/2561    
   ลงวนัที่ 21 มิถุนายน 2561

                    1,000.00                   1,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

28
ซ้ืออวนและเชือกส าหรับท าร้ัวแนวเขต
ปลอดเชื้อ จ านวน 2 รายการ           27,750.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  124/2561     
  ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2561

                  27,750.00                 27,750.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธุก์ุ้ง 
จ านวน 2 รายการ

          12,300.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  124/2561     
  ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2561

                  12,300.00                 12,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

30
จ้างเหมาซ่อมบา้นพกัข้าราชการ 
เลขที่ 331/5 รวมวสัดุและ
อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

          29,550.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  128/2561    
   ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2561

                  29,550.00                 29,550.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

31
จ้างเหมาซ่อมบา้นพกัข้าราชการ 
เลขที่ 331/5 รวมวสัดุและ
อุปกรณ์ จ านวน 1 งาน

            7,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  สิชลการไฟฟา้  สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  128/2561    
   ลงวนัที่ 22 มิถุนายน 2561

                    7,000.00                   7,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

32 ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           15,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  หจก.เชลล์ทนิเสถียร  หจก.เชลล์ทนิเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  126/2561     
  ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2561

                  15,000.00                 15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

33

จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์ ใน
ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียและห้อง
วิเคราะห์คุณภาพน้ า ที่ติดมาพร้อม
อาคาร

            2,000.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นายทนงค์ ปรีชาวาท  นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  130/2561    
   ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2561

                    2,000.00                   2,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34
จ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
1322-1001-0007

            2,400.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอท ีเซอร์วสิ
 ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอท ีเซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  132/2561    
   ลงวนัที่ 23 มิถุนายน 2561

                    2,400.00                   2,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

35
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุส าหรับ
วเิคราะหแ์ละตรวจสอบโรค 
จ านวน 9 รายการ

            9,585.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  125/2561     
  ลงวนัที่ 25 มิถุนายน 2561

                    9,585.00                   9,585.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

36
ซ้ือขวดจุลินทรีย์พร้อมฝามสีติกเกอร์
และไมม่สีติกเกอร์

            3,034.00  -

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่  257/2561     
  ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2561

                    3,034.00                   3,034.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

37
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลข
ทะเบยีน นก-3318

          16,810.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายอุทร ศรีใหม่ นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  131/2561    
   ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2561

                  16,810.00                 16,810.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้

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

            7,100.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

บ.หอ้งแลปและเคมีภณัฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  133/2561    
   ลงวนัที่ 26 มิถุนายน 2561

                    7,100.00                   7,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินที่ประมาณไว้


