
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือผ้าปิดจมูก จ านวน 1 รายการ             6,480.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 

จ ากดั
 บ.ห้องแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  115/2562      
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                      6,480.00                      6,480.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2
ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบไฟฟา้ในห้อง GAP จ านวน 4
 รายการ

            6,170.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  114/2562      
 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                      6,170.00                      6,170.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 จ้างเหมาย้าย ซ่อม เดินท่อแอร์
และซ่อมแผงควบคุมบอร์ด จ านวน
 4 รายการ

          10,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านเชาวลิต วีดีโอ ร้านเชาวลิต วีดีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  100/2562     
  ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                   10,000.00                   10,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง 
จ านวน 1 รายการ

          21,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั บ.มารีน ลีดเดอร์ จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  123/2562      
 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

                   21,000.00                   21,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร                   95.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.โรงน้ าแขง็สหมิตร สิชล บ.โรงน้ าแขง็สหมิตร สิชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 34/2562       
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

                           95.00                           95.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  31 เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6
ซ้ือวัสดุการเกษตร             1,530.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายวีระ กองสุวรรณ  นายวีระ กองสุวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  31/2562       
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

                      1,530.00                      1,530.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7
ซ้ือวัสดุการเกษตร                430.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจิระวรรณ นางจิระวรรณ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  32/2562       
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

                         430.00                         430.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 ซ้ือวัสดุการเกษตร                210.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นางรัชนี นางรัชนี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  34/2562       
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

                         210.00                         210.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า-วิทยุ                270.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษทั สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากดั

 บริษทั สิชลบัณฑิตภัณฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 116/2562       
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                         270.00                         270.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 117/2562       
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                   15,000.00                   15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์             2,568.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ 
จ ากดั

 บ.เอสเอน็พ ีไซแอนติฟคิ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 118/2562       
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

                      2,568.00                      2,568.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชือ่เสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุน้ ามันเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน 
จ านวน 1 รายการ

          15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 121/2562       
ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2562

                   15,000.00                   15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 ซ้ือวัสดุการเกษตร             3,100.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง สุนทรีฟาร์ม สุนทรีฟาร์ม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 122/2562       
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

                      3,100.00                      3,100.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 ซ้ือวัสดุการเกษตร             2,020.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 124/2562       
ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

                      2,020.00                      2,020.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง
 จ านว 2 งาน

            2,700.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง บ.ห้องปฏิบัติการกลาง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 99/2562       
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

                      2,700.00                      2,700.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 จ้างเหมาซ่อมตู้บ่มเชือ้ BOD             4,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วีดีโอ  ร้านเชาวลิต วีดีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2562      
 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

                      4,500.00                      4,500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ ทะเบียน 
กง-6541

            2,835.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2562      
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

                      2,835.00                      2,835.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองคอมพวิเตอร์                850.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพวิเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วิส

ที.เอน็.คอมพวิเตอร์ ชอ๊ป 
แอน ไอที เซอร์วิส

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 103/2562      
 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

                         850.00                         850.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้


