
ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือเพรียงแช่แข็ง           70,200.00   - เฉพาะเจาะจง นายพันกวี อังสุมาลี นายพันกวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/2562       
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

                 70,200.00                 70,200.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ืออปุกรณ์และวัสดุส าหรับซ่อมระบบน้ า
และระบบลม จ านวน 14 รายการ

            6,085.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  2/2562       
ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561

                   6,085.00                   6,085.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับพ่อแม่
พันธ์ุกุง้ขาว จ านวน 7 รายการ

            6,260.00   - เฉพาะเจาะจง ร้านกุง้นคร ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

                   6,260.00                   6,260.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4
ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับซ่อมแซมบ่อ 
จ านวน 16 รายการ

            6,635.26  -
เฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภัณฑ์ซีเมนต์ หจก.ศิริภัณฑ์ซีเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  5/2562       
ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2561

                   6,635.26                   6,635.26
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5
จ้างเหมาท าตะแกรงและซ่อมตะแกรงไม้
กัน้คอกในบอ่คอนกรีต รวมวัสดุและ
อปุกรณ์ จ านวน 2 รายการ

          22,500.00  -
เฉพาะเจาะจง นายมาโนช ใจแจง้ นายมาโนช ใจแจง้ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  1/2562       
ลงวันที่ 8  ตุลาคม 2561

                 22,500.00                 22,500.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

6

ซ้ือครุภัณฑ์เคร่ืองปัน่เหว่ียงตกตะกอน
ชนิดควบคุมอณุหภูมิ(Refrigeaeted 
Centrifuge) แบบต้ังโต๊ะ จ านวน 1 

เคร่ือง

        300,000.00
  - เฉพาะเจาะจง  บ.เอฟ เอ็น ไซเอน จ ากดั  บ.เอฟ เอ็น ไซเอน จ ากดั 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  151/2561      
 ลงวันที่ 19  ตุลาคม 2561

               300,000.00               300,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดือนตุลาคม  2561

ศูนยว์ิจยัและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  2   เดือน  พฤศจกิายน  พ.ศ. 2561



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

7
ซ้ืออุปกรณ์และวัสดุส าหรับการ
อนุบาลลูกปูทะเล จ านวน 7 

รายการ
          11,820.00

  - เฉพาะเจาะจง ร้านกุง้นคร ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/2562       
ลงวันที่ 22  ตุลาคม 2561

                 11,820.00                 11,820.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือหมึกพิมพ์ TK 100             5,850.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วิส
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 11/2562       
ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2561

                   5,850.00                   5,850.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9
จ้างเหมาซ่อมสายไฟจากสายเมนต์ใหญ่
ไปบา้นพกัเจ้าหน้าที ่รวมค่าวัสดุและ

อปุกรณ์ จ านวน 1 งาน
            5,000.00

  - เฉพาะเจาะจง สิฃลการไฟฟ้า สิฃลการไฟฟ้า 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 2/2562        
ลงวันที่ 24  ตุลาคม 2561

                   5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10
จ้างเหมาซ่อมเคร่ือง PCR หมายเลข 
04-019-00447-00 จ านว 1 งาน

            8,560.00
  - เฉพาะเจาะจง บ.กบิไทย จ ากดั บ.กบิไทย จ ากดั 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 5/2562        
ลงวันที่ 29  ตุลาคม 2561

                   8,560.00                   8,560.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือเพรียงแช่แข็ง           15,600.00
  - เฉพาะเจาะจง นายพันกวี อังสุมาลี นายพันกวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  14/2562       
ลงวันที่ 29  ตุลาคม 2561

                 15,600.00                 15,600.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

12
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

นข-1526 จ านวน 1 งาน
            8,825.00

  - เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒ
นพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  9/2562       
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561

                   8,825.00                   8,825.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน 

81-3445 จ านวน 1 งาน
            9,010.00

  - เฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒ
นพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/2562       
ลงวันที่ 31  ตุลาคม 2561

                   9,010.00                   9,010.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 ซ้ือน้ ามันดีเชลล์           30,000.00
  - เฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวันที่ 5  ตุลาคม 2561

                 30,000.00                 30,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

15 ซ้ือวัสดุส้ินเปลือง             4,953.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 

จ ากดั
บริษัท สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2562       
ลงวันที่ 22  ตุลาคม 2561

                   4,953.00                   4,953.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16
จา้งเหมาซ่อมรถยนต์ทะเบียน กง-

6541 จ านวน 1 งาน
            4,800.00

  - เฉพาะเจาะจง พรจกัรไดนาโม พรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  6/2562       
ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2561

                   4,800.00                   4,800.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 ซ้ือแบตเตอร่ี ทะเบียน กจ-4178             2,630.00
  - เฉพาะเจาะจง นางพรทิพย์ เพชรชู นางพรทิพย์ เพชรชู 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2562       
ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2561

                   2,630.00                   2,630.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ             1,500.00
  - เฉพาะเจาะจง นายทนงค์ ปรีชาวาท นายทนงค์ ปรีชาวาท 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  8/2562       
ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2561

                   1,500.00                   1,500.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 

ทะเบียน นข-1526
            1,840.00

  - เฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถียร หจก.เชลล์ทินเสถียร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  7/2562       
ลงวันที่ 26  ตุลาคม 2561

                   1,840.00                   1,840.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20 จา้งเหมาถ่ายเอกสาร             4,899.00
  - เฉพาะเจาะจง นายวินิช อินทร์แกว้ นายวินิช อินทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2562       
ลงวันที่ 29  ตุลาคม 2561

                   4,899.00                   4,899.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21 น้ าด่ืม             2,508.00
  - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย สระบัว นายธวัชชัย สระบัว 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  15/2562       
ลงวันที่ 30  ตุลาคม 2561

                   2,508.00                   2,508.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22 ซ่อมคอมพิวเตอร์                500.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วิส
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  12/2562       
ลงวันที่ 30  ตุลาคม 2561

                      500.00                      500.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจา้ง
รายชือ่เสนอราคา และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

23 ซ่อมคอมพิวเตอร์                500.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วิส
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  13/2562       
ลงวันที่ 30  ตุลาคม 2561

                      500.00                      500.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24 ซ่อมระบบอินเตอร์เน็ต             2,800.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วิส
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  16/2562       
ลงวันที่ 31  ตุลาคม 2561

                   2,800.00                   2,800.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25 ซ้ือคีบอร์ด                885.00
  - เฉพาะเจาะจง ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 

แอน ไอที เซอร์วิส
ที.เอ็น.คอมพิวเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  19/2562       
ลงวันที่ 31  ตุลาคม 2561

                      885.00                      885.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้


