
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 38/2561        
   ลงวนัที ่4  มกราคม 2561

                    8,100.00                      8,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน
 นข-1526

            7,490.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 46/2561        
   ลงวนัที ่10  มกราคม 2561

                    7,490.00                      7,490.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จ้างเหมาอัดพร้อมใส่กรอบ พระ
บรมฉายาลักษณ์รัชกาลที ่10 
จ านวน 3 รายการ

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 44/2561        
   ลงวนัที ่10 มกราคม 2561

                    6,400.00                      6,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ืออุปกรณ์และวสัดุซ่อมแซมระบบ
น้ า อ่างล้างมือ ประตู ในโรงเพาะ 
จ านวน 13 รายการ

          11,045.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 44/2561        
   ลงวนัที ่12  มกราคม 2561

                  11,045.00                   11,045.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5

จ้างเหมาสอบเทียบส าหรับเคร่ือง PCR 
หมายเลข 04-019-00517-00 พร้อม
ออกใบ Certificate of Calibration ตาม
มาตรฐาน ASTM E715-80 จ านวน 2 
งาน

          21,400.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล
 จ ากัด

 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 52/2561        
   ลงวนัที ่16  มกราคม 2561

                  21,400.00                   21,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนมกราคม  2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที ่ 1   เดอืน  กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

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

          10,700.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล

 จ ากัด
 บริษัท ไบโอ พลัส เมดิคอล 

จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 49/2561        
    ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                  10,700.00                   10,700.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับอนุบาลลูกกุ้ง
ทะเล จ านวน 4 รายการ             8,220.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 45/2561        
    ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                    8,220.00                      8,220.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับพอ่แม่พนัธุ์กุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 6 รายการ           11,640.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง
 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 46/2561        
    ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                  11,640.00                   11,640.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9

จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟส าหรับปั่น
เหวี่ยง เคร่ือง PCR เคร่ือง Microflow 
เคร่ืองชั่งสารเคมหีอ้งแลป จ านวน 4 
งาน

          25,800.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง
ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ชอฟ 

แอนด์ ไอที เซอร์วสิ
ที เอ็น คอมพิวเตอร์ ชอฟ 

แอนด์ ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 51/2561        
   ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                  25,800.00                   25,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

          10,570.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

นายสุพรรณ แสนภักดี นายสุพรรณ แสนภักดี
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 50/2560        
    ลงวนัที ่16  มกราคม  2561

                  10,570.00                   10,570.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ือเพรียงแฃ่แข็ง 20 องศา           62,400.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 นายพันกว ีอังสุมาลี  นายพันกว ีอังสุมาลี
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 47/2561        
    ลงวนัที ่22  มกราคม  2561

                  62,400.00                   62,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวนัทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือฮีตเตอร์ ขนาด 500 W           16,500.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง

 ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 50/2561        
    ลงวนัที ่23  มกราคม  2561

                  16,500.00                   16,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
จ้างเหมาลงโปรแกรมทดสอบความ
ช านาญ Tetracycline group

            5,885.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง

 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
ประเทศไทย จ ากัด

 บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 
ประเทศไทย จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 53/2561        
    ลงวนัที ่23  มกราคม  2561

                    5,885.00                      5,885.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

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

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

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 56/2561        
    ลงวนัที ่24  มกราคม  2561

                  46,300.00                   46,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวัสดสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 ชุดรายการ

 1.403,390.00  
2.213,406.00  
3.241,242.20

 1.443,985 
2.219,030.87 
 3.268,609.24

วธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bdding)

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

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

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

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

                               -                                   -   2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


