
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ            60,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 153/2561      
 ลงวันที ่3 กันยายน 2561

                  60,000.00                 60,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ือเพรียงแช่แข็ง            78,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนักวี อังสุมาลี นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 155/2561      
 ลงวันที ่3 กันยายน 2561

                  78,000.00                 78,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือวัสดุการเกษตรส าหรับเล้ียงพอ่
แม่พนัธ์ุกุ้งขาว จ านวน 7 รายการ

           77,830.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 154/2561      
 ลงวันที ่3 กันยายน 2561

                  77,830.00                 77,830.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จ านวน 4 รายการ

           21,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 153/2561      
 ลงวันที ่3 กันยายน 2561

                  21,900.00                 21,900.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดและกระดาษ 
A4

             6,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบณัฑิตภัณฑ์จ ากัด  บ.สิชลบณัฑิตภัณฑ์จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 157/2561      
 ลงวันที ่3 กันยายน 2561

                    6,400.00                   6,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  1   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับเล้ียงพ่อแม่
พันธ์ุกุง้ขาว จ านวน 13 รายการ

19470 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวันที ่5 กันยายน 2561

                  19,470.00                 19,470.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับติดต้ังระบบ
ไฟฟา้ในโรงเพาะฟกั จ านวน 10 
รายการ

           14,545.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวันที ่5 กันยายน 2561

 บ.ทเีอสเทคนดิคอล จ ากัด  บ.ทเีอสเทคนดิคอล จ ากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือชุดน้ ายาสกดัดีเอน็เอและอาร์เอน็
เอด้วยเคร่ืองสกดัอตัโนมัติ

           64,200.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 159/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                  64,200.00                 64,200.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 2 รายการ

           82,779.48   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ จ ากัด บ.พริมา ไซเอ็นติฟคิ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                  82,779.48                 82,779.48 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 14 รายการ

           51,250.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                  51,250.00                 51,250.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 13 รายการ

        100,633.50   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                100,633.50               100,633.50 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือสารเคมีและวัสดุวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จ านวน 8 รายการ

           67,121.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด บ.ไบโอจีโนเมด จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                  67,121.00                 67,121.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมบ่อพักน้ าขนาด 300 
ตัน รวมค่าวัสดุและอปุกรณ์

           15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 161/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                  15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 2 งาน

             7,800.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 163/2561      
 ลงวันที ่7 กันยายน 2561

                    7,800.00                   7,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ              5,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.ไทยยูเนีย่น จ ากัด  บ.ไทยยูเนีย่น จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 165/2561      
 ลงวันที ่14 กันยายน 2561

                    5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
จา้งเหมาซ่อมตะแกรงกัน้คอกในบ่อ
คอนกรีต

             8,400.00  -
วิธีเฉพาะเจาะจง

นายมาโนชย์ ใจแจ้ง นายมาโนชย์ ใจแจ้ง
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 165/2561      
 ลงวันที ่25 กันยายน 2561

                    8,400.00                   8,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธ์ุกุ้ง
ขาว จ านวน 5 รายการ

           21,730.00  -
วิธีเฉพาะเจาะจง

ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร
1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 167/2561      
 ลงวันที ่27 กันยายน 2561

                  21,730.00                 21,730.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

18
ซ้ืออปุกรณ์และวัดสุส าหรับเล้ียงพ่อแม่
พันธฺกุง้ขาว จ านวน 5 รายการ            29,885.00  -

วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 167/2561      
 ลงวันที ่27 กันยายน 2561

                  29,885.00                 29,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


