
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลข นข-1526 จ านวน 1 
งาน

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 92/2561       
ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                     1,760.00                     1,760.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 93/2561       
ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                   15,000.00                   15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 94/2561       
ลงวนัที ่1  พฤษภาคม 2561

                   15,000.00                   15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 95/2561       
ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2561

                     4,000.00                     4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 1 รายการ

1350 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 95/2561       
ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2561

                     4,000.00                     4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  มถุินายน  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 
รายการ

4500 วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 98/2561       
ลงวนัที ่2 พฤษภาคม 2562

                     4,001.00                     4,001.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 96/2561       
ลงวนัที ่3  พฤษภาคม 2561

                   33,540.00                   33,540.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 93/2561       
ลงวนัที ่3 พฤษภาคม 2560

                     1,500.00                     1,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือสารปรับสภาพน้ า จ านวน 2 
รายการ

          16,500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 99/2561       
ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2561

                   16,500.00                   16,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

               700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 84/2561       
ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2562

                        700.00                        700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ หมายเลข
 ผข-9363 จ านวน 1 งาน

               700.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 95/2561       
ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2563

                        700.00                        700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง (ส านกังาน-
การเกษตร)

            1,860.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 100/2561      
 ลงวนัที ่9 พฤษภาคม 2564

                     1,860.00                     1,860.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 87/2561       
ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561

                     1,200.00                     1,200.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 100/2561     
  ลงวนัที ่15 พฤษภาคม 2561

                     3,100.00                     3,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือวสัดุสารเคมีและวทิยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 รายการ

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 101/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

                 128,614.00                 128,614.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์และการแพทย์
 จ านวน 1 รายการ

          17,976.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 102/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

                   17,976.00                   17,976.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ือวสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 2 รายการ

          11,384.80  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

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

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 103/2561      
 ลงวนัที ่15  พฤษภาคม 2561

                   11,384.80                   11,384.80
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18

จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ือง 
Microflow พร้อมออกใบ 
Certification ตามมาตรฐานการ
ผลิต

            5,350.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด  บ.ไบโอพลัสเมดิคอล จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 96/2561       
ลงวนัที ่16 พฤษภาคม 2561

                     5,350.00                     5,350.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน ผข-
9363 จ านวน 1 งาน

            6,430.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์  นายวรีะศักด์ิ เฉลิมวฒันพงศ์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 99/2561       
ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                     6,430.00                     6,430.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

          13,700.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายภูธรรศ คงวดัใหม่  นายภูธรรศ คงวดัใหม่

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 98/2561       
ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                   13,700.00                   13,700.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
ซ้ือกรอบทะเบียนรถยนต์ จ านวน 
1 รายการ

               290.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  นายภูธรรศ คงวดัใหม่

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 104/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                        290.00                        290.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

            1,350.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 104/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                     1,350.00                     1,350.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

            2,300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายสุพรรณ แสนภักดี  นายสุพรรณ แสนภักดี

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 105/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                     2,300.00                     2,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

            4,170.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 106/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                     4,170.00                     4,170.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

            2,040.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 107/2561     
  ลงวนัที ่16  พฤษภาคม 2561

                     2,040.00                     2,040.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

          19,741.50  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด บ.สิทธพิรแอสโซซิเอส จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่101/2561      
 ลงวนัที ่17  พฤษภาคม 2561

                   19,741.50                   19,741.50
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

27
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กง-6541 จ านวน 1 งาน

            5,300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

โกเต็กท่อไอเสีย โกเต็กท่อไอเสีย
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่103/2561      
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                     5,300.00                     5,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

28 จ้างเหมาทดสอบความช านาญ 
Oxolinic acid จ านวน 1 งาน

            5,885.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ  บ.ห้องปฏิบัติการกลางฯ
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 102/2561     
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                     5,885.00                     5,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

29
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
หมายเลข ฒบ-6226 จ านวน 1 
งาน

            3,645.49  -

วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.อีซูซุนครมอร์เตอร์  บ.อีซูซุนครมอร์เตอร์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 108/2561     
 ลงวนัที ่17 พฤษภาคม 2561

                     3,645.49                     3,645.49
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

30
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบน้ าทีเ่ดินท่อไปยังบ่อพักน้ า 
จ านวน 6 รายการ

            5,440.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 105/2561      
ลงวนัที ่18  พฤษภาคม 2561

                     5,440.00                     5,440.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

31
ซ้ือวสัดุและอุปกรณ์ส าหรับเล้ียง
พ่อแม่พันธุ์กุ้งขาว จ านวน 6 
รายการ

          38,100.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่106/2561      
ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2561

                   38,100.00                   38,100.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

32
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            1,300.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่109/2561      
ลงวนัที ่18 พฤษภาคม 2561

                     1,300.00                     1,300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

33
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบียน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

            1,145.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 หจก.เชลล์ทินเสถียร  หจก.เชลล์ทินเสถียร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่110/2561      
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                     1,145.00                     1,145.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

34 ซ้ือวสัดุการเกษตร             1,999.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่108/2561      
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                     1,999.00                     1,999.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

35 ซ้ือวสัดุการไฟฟ้า-วทิยุ             1,420.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 สิชลการไฟฟ้า  สิชลการไฟฟ้า
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่109/2561      
ลงวนัที ่21 พฤษภาคม 2561

                     1,420.00                     1,420.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

36
ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับติดต้ัง
ระบบน้ าฆา่เชื้อ UV จ านวน 38 
รายการ

          12,928.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 107/2561     
ลงวนัที ่22 พฤษภาคม 2561

                   12,928.00                   12,928.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

37
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง UV จ านวน 7
 รายการ

          10,150.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายภูธรรศ คงวดัใหม่ นายภูธรรศ คงวดัใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 111/2561     
 ลงวนัที ่22  พฤษภาคม 2561

                   10,150.00                   10,150.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

38
จ้างเหมาซ่อมระบบ อินเตอร์เน็ต 
จ านวน 1 งาน

            1,850.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 112/2561     
 ลงวนัที ่23  พฤษภาคม 2561

                     1,850.00                     1,850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

39 ซ้ือวสัดุส านักงาน             1,065.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 110/2561      
ลงวนัที ่25  พฤษภาคม 2561

                     1,065.00                     1,065.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

40
ซ้ือน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน           17,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่115/2561       
ลงวนัที ่25  พฤษภาคม 2561

                   17,000.00                   17,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

41 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 9 รายการ           34,035.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 111/2561      
 ลงวนัที ่30 พฤษภาคม 2561

                   34,035.00                   34,035.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

42
ซ้ือวสัดุส าหรับงานด้านเอกสาร 
จ านวน 3 รายการ

            6,880.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
 บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 112/2561      
 ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561

                     6,880.00                     6,880.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

43 ซ้ือหมึกพิมพ์ จ านวน 8 รายการ           11,280.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ท.ีเอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 113/2561      
 ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561

                   11,280.00                   11,280.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

44
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 27 
รายการ

          20,377.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่114/2561       
ลงวนัที ่30  พฤษภาคม 2561

                   20,377.00                   20,377.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

45
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
81-3445 จ านวน 1 งาน                900.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่113/2561      
 ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        900.00                        900.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

               645.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

หจก.เจริญนิวส์ หจก.เจริญนิวส์
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่63/2561       
ลงวนัที ่31 พฤษภาคม 2561

                        645.00                        645.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

47 ซ้ือวสัดุการเกษตร                760.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่64/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        760.00                        760.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

               967.28  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

นางอารีย์ จันทร์หอม นางอารีย์ จันทร์หอม
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่65/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        967.28                        967.28
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

49 จ้างเหมาเก็บขยะ                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

อบต.สิชล อบต.สิชล
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่66/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        300.00                        300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

50 ซ้ือวสัดุส านักงาน                604.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.เสริมสุข จ ากัด บ.เสริมสุข จ ากัด
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่67/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        604.00                        604.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

51 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน                300.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.ปตท.จ ากัด บ.ปตท.จ ากัด
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่69/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                        300.00                        300.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

52 ซ้ือวสัดุการเกษตร                  95.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล บ.โรงน้ าแข็งสหมิตรสิชล
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่68/2561       
ลงวนัที ่31  พฤษภาคม 2561

                          95.00                          95.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


