
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับเตรียมบ่อฆา่
เชื้อและเล้ียงสัตว์น้ า จ านวน 12 
รายการ

           13,255.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 128/2562     
ลงวันที ่7 มิถุนายน 2562

                  13,255.00                 13,255.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาวแวน
นาไม จ านวน 10 รายการ

           70,190.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 128/2562     
ลงวันที ่7 มิถุนายน 2562

                  70,190.00                 70,190.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบบน้ า จ านวน 13 รายการ

             8,335.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง มโนยนต์ มโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 127/2562     
ลงวันที ่7 มิถุนายน 2562

                    8,335.00                   8,335.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน
 นข-1526 จ านวน 1 งาน

             5,120.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายอุทร ศรีใหม่  นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 105/2562     
ลงวันที ่8 มิถุนายน 2562

                    5,120.00                   5,120.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ า จ านวน 7 รายการ

           12,240.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 132/2562    
 ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                  12,240.00                 12,240.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมถุินายน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  1   เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน
 นข-1526

             9,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านพรจักรไดนาโม ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่110/2562     
ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                    9,000.00                   9,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7

ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุ้ง จ านวน 6 รายการ

20560 วิธีเฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 132/2562     
ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                  20,560.00                 20,560.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 จา้งเหมาก าจดัปลวก บ้านพัก
ข้าราชการ บ้านเด่ียว เลขที่ 331/1
 และ 331/7 จ านวน 2 งาน

             5,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง วินเนอร์เพสน์ วินเนอร์เพสน์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 111/2562    
 ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                    5,000.00                   5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับ
ซ่อมแซมระบน้ า หอ้งน้ า

           22,676.40   - วิธีเฉพาะเจาะจง ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 132/2562     
ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                  22,676.40                 22,676.40 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 จ้างเหมาซ่อมระบบเคร่ือง
ปร้ินเตอร์ ระบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และซ่อม

             5,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

 ที.เอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป
 แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่112/2562     
ลงวันที ่11 มิถุนายน 2562

                    5,400.00                   5,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 ซ้ือAccuStart II Geltrack PCR 
SuperMix 500 reaction จ านวน 
1 รายการ

           35,952.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด บ.ไบโอแล็บ เทรดด้ิง จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 136/2562     
ลงวันที ่13 มิถุนายน 2562

                  35,952.00                 35,952.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือเพรียงสด            57,720.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนักวี อังสุมาลี นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่135/2562     
ลงวันที ่13 มิถุนายน 2562

                  57,720.00                 57,720.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ
กุ้งขาว จ านวน 3 รายการ

           23,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  มารีน รีดเดอร์  มารีน รีดเดอร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 134/2562     
ลงวันที ่13 มิถุนายน 2562

                  23,400.00                 23,400.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบน้ า จ านวน 48 รายการ

           36,034.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง มโนยนต์ มโนยนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 127/2562     
ลงวันที ่14 มิถุนายน 2562

                  36,034.00                 36,034.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือAccuStart II Geltrack 
PCR SuperMix 500 
reaction จ านวน 1 รายการ

        117,958.94   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.กิบไทย จ ากัด บ.กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 137/2562     
ลงวันที ่14 มิถุนายน 2562

                117,958.94               117,958.94 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16 จา้งเหมาสอบเทียบเคร่ือง HPLC 
หมายเลข 04-002-00013-00 รวม
ค่าบริการ วัสดุและอปุกรณ์ จ านวน 1 
งาน 

           62,167.00  -

วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด
บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 121/2562    
 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

                  62,167.00                 62,167.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17 จา้งเหมาสอบเทียบเคร่ือง HPLC 
หมายเลข 04-002-00303-00 
จ านวน 1 งาน

           78,003.00  -

วิธีเฉพาะเจาะจง

บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด
บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 121/2562    
 ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

                  78,003.00                 78,003.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18

จา้งเหมาซ่อมอเตอร์ปั้มน้ า หมายเลข 
03-022-014402-00 และ 
03-022-01403-00 จ านวน 1 งาน

             7,840.00

  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูทรรศ คงวัดใหม่ นายภูทรรศ คงวัดใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่120/2562     
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

                    7,840.00                   7,840.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองสูบน้ า จ านวน
 2 งาน

           12,200.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  โรงกลึง รักมล จักรผล  โรงกลึง รักมล จักรผล 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่119/2562     
ลงวันที ่24 มิถุนายน 2562

                  12,200.00                 12,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จ้างเหมาซ่อมคอกกั้นบอ่และ
ซ่อมหลังคา จ านวน 4 รายการ             36,000.00

  - วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพล เพง็สุทธ์ิ นายก าพล เพง็สุทธ์ิ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่122/2562     
ลงวันที ่25 มิถุนายน 2562

                  36,000.00                 36,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


