
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชือ่เสนอราคา    และ

ราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือแบตเตอร่ี จ านวน 1 รายการ             5,916.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวพรทิพย์ เพชรชู นางสาวพรทิพย์ เพชรชู 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  90/2562    
 ลงวันที่ 6  มีนาคม  2562

                        5,916.00                       5,916.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ือกระบอกกรองน้ าและไส้กรองน้ า จ านวน
  6 รายการ

          14,985.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุง้นคร ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 93/2562     
  ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

                      14,985.00                     14,985.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือนอเพลียสกุง้กลุาด า จ านวน 1 รายการ           18,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2562     
  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

                      18,000.00                     18,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4 จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟและตู้ดูด
ควันพษิ จ านวน 2 รายการ

          37,022.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  80/2562    
  ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562

                      37,022.00                     37,022.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5 ซ้ืออาหารและวิตามิน จ านวน 5 รายการ           16,580.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  95/2562    
 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                      16,580.00                     16,580.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม  2562

ศูนยว์ิจัยและพัฒนาพันธกุรรมสัตว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่  2  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2562



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับการเล้ียงกุง้ 
จ านวน 8 รายการ

            7,480.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 96/2562     
 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                        7,480.00                       7,480.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

7 จ้างเหมาสอบเทียบ Electronic Balance 2 
ต าแหน่งและ 4 ต าแหน่งจ านวน 3 รายการ

            6,676.80   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 85/2562     
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                        6,676.80                       6,676.80 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8 จ้างเหมาสอบเทียบ Centrifuge รวม
ค่าบริการนอกสถานที่ จ านวน 1 รายการ

            7,490.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  84/2562    
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                        7,490.00                       7,490.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธ์ุกุง้ขาว จ านวน
 6 รายการ

          49,100.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  99/2562    
      ลงวันที่ 19 มีนาคม  
2562

                      49,100.00                     49,100.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 ซ้ือเพรียงทราย จ านว 1 รายการ           33,540.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายพนักวี องัสุมาลี  นายพนักวี องัสุมาลี 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  100/2562  
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                      33,540.00                     33,540.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวัสดุงานบ้าน-งานครัว จ านวน 1 รายการ             1,050.00
 -

วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านหงส์ทอง  ร้านหงส์ทอง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562     
 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2562

                        1,050.00                       1,050.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                180.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.เสริมสุข จ ากดั บ.เสริมสุข จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 24/2562     
 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2562

                           180.00                          180.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13 จ้างเหมาสูบอจุจาระและส่ิงปฏิกลู จ านวน
 1 รายการ

            1,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายอ าภัย จิตรบาล  นายอ าภัย จิตรบาล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  23/2562    
  ลงวันที่ 13 มีนาคม  2562

                        1,500.00                       1,500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

14 จ้างเหมาใส่กรอบค าส่ังกรมประมง                500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านฉายากร  ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 23/2562     
 ลงวันที่ 13 มีนาคม  2562

                            500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15 ซ้ือวัสดุการเกษตร                150.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  วาทินี โต๊ะสาร  ร้านสิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  25/2562    
 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2562

                           150.00                          150.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน กจ 
4178 จ านวน 1 งาน

            1,145.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  82/2562    
  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                        1,145.00                       1,145.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ             3,300.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  สุนทรีฟาร์ม  สุนทรีฟาร์ม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 97/2562    
 ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                         3,300.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 1 
รายการ

               500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.จินดาศักด์ิ อนิเตอร์เทรด  หจก.จินดาศักด์ิ อนิเตอร์เทรด 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  26/2562    
  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                           500.00                          500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นข-
1526 จ านวน 1 งาน

            4,795.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงษ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงษ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 81/2562     
 ลงวันที่ 81 มีนาคม  2562

                        4,795.00                       4,795.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20 จ้างเหมาถา่ยเอกสารเขา้เล่ม จ านวน 3 
รายการ

            4,970.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายวินิช อนิทร์แกว้  นายวินิช อนิทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  83/2562    
  ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                        4,970.00                       4,970.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

21 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ             3,250.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 101/2562   
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                         3,250.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22 ซ้ือวัสดุกอ่สร้าง จ านวน 3 รายการ                635.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.นานาวัสดุภัณฑ์  บ.นานาวัสดุภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  98/2562    
  ลงวันที่ 15 มีนาคม  2562

                           635.00                          635.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23 ซ้ือวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ             4,040.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุง้นคร  ร้านกุง้นคร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 102/2562   
 ลงวันที่ 21 มีนาคม  2562

                        4,040.00                       4,040.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 1 
รายการ

            9,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก. เชลล์ทินเสถยีร  หจก. เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 91/2562    
 ลงวันที่ 6 มีนาคม  2562

                         9,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 1 
รายการ

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  92/2562    
 ลงวันที่ 12 มีนาคม  2562

                      15,000.00                     15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

26 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นก-
3318 จ านวน 1 งาน

            1,360.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงษ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงษ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 871/2562   
 ลงวันที่ 27 มีนาคม  2562

                        1,360.00                       1,360.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

27 ซ้ือวัสดุเชือ้เพลิง-หล่อล่ืน จ านวน 1 
รายการ

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

ใบส่ังจ้างเลขที่  103/2562  
 ลงวันที่ 25 มีนาคม  2562

                      15,000.00                     15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

28 จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ืองมือ จ านวน 4 
รายการ

            2,535.90   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

 บ.เซาร์เทิร์น คาลิเบรชัน่ 
เซอร์วิส จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 86/2562     
 ลงวันที่ 19 มีนาคม  2562

                         2,535.90 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

29 จ้างเหมาบริการผลิตจุลินทรี ปม .1น้ า 
จ านวน 1 งาน

          90,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวกาญจนา อภิวงศ์ษา  นางสาวกาญจนา อภิวงศ์ษา 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  279/2562  
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                      90,000.00                     90,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

30 จ้างเหมาบริการเกบ็ปัจจัยการผลิตและ
เกบ็ตัวอย่างกุง้ จ านวน 1 งาน

          60,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายเจษฎา คุณชล  นายเจษฎา คุณชล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 278/2562   
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                      60,000.00                     60,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

31 จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์เชือ้ จ านวน
 1 งาน

          90,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวนพวรรณ ปานสุวรรณ์  นางสาวนพวรรณ ปานสุวรรณ์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 280/2562   
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                       90,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

32 จ้างเหมาบริการท าความสะอาด จ านวน 1
 งาน

          48,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวมยุรี งามข า  นางสาวมยุรี งามข า 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  281/2562  
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                      48,000.00                     48,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับที่
งานที่จัดซ้ือหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซ้ือหรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายชือ่เสนอราคา และราคาที่
เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลที่เลือกโดยโดย
สรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

33 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดและตกแต่ง
สถานที่ภายในบริเวณ ศพก.นครศรีธรรมราช 
จ านวน 1 งาน

          48,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายพซิิตศีก ฮอมหนัก นายพซิิตศีก ฮอมหนัก 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 282/2562   
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                      48,000.00                     48,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

34 จ้างเหมาบริการอนุบาลปูม้าและกุง้ทะเล 
จ านวน 1 งาน

          24,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวปภาวดี ศรีสว่าง  นางสาวปภาวดี ศรีสว่าง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่  283/2562  
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                      24,000.00                     24,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

35 จ้างเหมาบริการดูแลพอ่แม่พนัธ์ุส าหรับ
ผลิตนอเพลียส จ านวน 1 งาน

          24,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายอนุพล หีดเดช  นายอนุพล หีดเดช 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที่ 284/2562   
 ลงวันที่ 28 มีนาคม  2562

                       24,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้


