
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือน มิถุนายน 2562 

ศูนยวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง เขต 3 (สุราษฎรธานี) 

วันท่ี  5  เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

ลํา 

ดับท่ี 

งานท่ีจัดซื้อหรือ 

จัดจาง 

วงเงินท่ีจะซื้อ
หรือจาง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อหรือจาง รายช่ือเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผูท่ีไดรับการคดัเลือกและราคาท่ี   
ตกลงซื้อหรือจาง 

เหตุผลท่ี
เลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ
หรือจาง 

1. จัดจางเหมาเรือยนต 
จํานวน 1 งาน 

6,000.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายสมควร คชรัตน 6,000.00 นายสมควร คชรัตน 6,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
272/2562 

 ลว. 4/6/62 

2. จัดทําตรายาง 
จํานวน 1 งาน 

1,350.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานจีแซดเอ็กเพลส 
 

1,350.00 รานจีแซดเอ็กเพลส 1,350.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
273/2562 

 ลว. 4/6/62 

3. จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร จํานวน 

1 งาน 

32,100.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง บจก.วินวิชช่ัน 
 

32,100.00 บจก.วินวิชช่ัน 32,100.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
274/2562 

 ลว. 4/6/62 

4. จางติดตั้งสาย Link 
Internet Outdoor 

จํานวน 1 งาน 

3,060.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานกาญจนดิษฐคอมฯ 
 

3,060.00 รานกาญจนดิษฐคอมฯ 3,060.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
275/2562 

 ลว. 7/6/62 

5. จัดซื้อวัสดุ
การเกษตร จํานวน 

1 งาน 

27,692.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง รานกุงนคร 
 

27,692.00 รานกุงนคร 27,692.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฏ.
276/2562 

 ลว. 10/6/62 

6. จัดซื้อสารเคมีและ
วัสดุตรวจวิเคราะห
สารตกคาง จํานวน 

1 งาน ดวยวธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 

 
 

409,168.00 ไมม ี ประกวดราคา บ.ไซแอนติฟคจํากัด 409,168.00 บ.ไซแอนติฟคจํากัด 409,168.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
277/2562 

 ลว. 11/6/62 

แบบ สขร.1 



7. จัดซื้อชุดวัสดสุําหรับ
ตรวจวิเคราะหสาร

ตกคางดวยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 1 งาน 

133,000.00 ไมม ี ประกวดราคา บ.ลิแกนด ไซแอนติฟค จก. 133,000.00 บ.ลิแกนด ไซแอนติฟค 
จก. 

133,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
278/2562 

 ลว. 11/6/62 

8. 1.จัดซื้อชุดสารเคมี
และวัสดุสําหรับผลติ
หัวเช้ือจุลินทรีย ปม.
1 ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส 

จํานวน 1 งาน 
2.จัดซื้อชุดนํ้ายาท่ีมี
สารพันธุกรรมชนิด 

DNA ดวยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 1 งาน 

3.จัดซื้อชุดดีเอ็นเอ
ตนแบบ ตัวตรวจจับ
และชุดนํ้ายาสําหรับ

ตรวจโรคดวย
เทคนิค เรียลทาม
พีซีอาร ดวยวิธี
ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 1 งาน 

41,772.80 
 
 
 
 
 

94,267.00 
 
 
 
 
 

185,418.16 

ไมม ี
 
 
 
 

ประกวดราคา 
 
 
 
 
 

ประกวดราคา 
 
 
 
 
 

ประกวดราคา 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จก. 
 
 
 
 
 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จก. 
 
 
 
 
 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จก. 

41,772.80 
 
 
 
 
 

94,267.00 
 
 
 
 
 

185,418.16 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 
จก. 

 
 
 
 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 
จก. 

 
 
 
 

บ.เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค 
จก. 

 

41,772.80 
 
 
 
 
 

94,267.00 
 
 
 
 
 

185,418.16 

คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
279/2562 

 ลว. 11/6/62 

9. จัดซื้อชุดนํ้ายาสกัด 
DNAและRNA 

สําหรับตรวจไวรสั
ดวยวิธีประกวด

 85,600.00 ไมม ี ประกวดราคา บ.ไบโอจีโนเมด จก.   85,600.00 บ.ไบโอจีโนเมด จก.   85,600.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
280/2562  

ลว. 11/6/62 



ราคาอิเล็กทรอนิกส 
จํานวน 1 งาน 

10. จัดซื้อชุดนํ้ายาตรวจ
เช้ือท่ีมีสาร

พันธุกรรมชนิดRNA
ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส  
จํานวน 1 งาน 

64,000.00 ไมม ี ประกวดราคา บ.กิบไทย จก. 64,000.00 กิบไทย จก. 64,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
281/2562  

ลว. 11/6/62 

11. จัดจางเชาเหมาเรือ
ยนต จํานวน 1 งาน 

3,500.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายสนิท นุนเงียบ 3,500.00 นายสนิท นุนเงียบ 3,500.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
282/2562  

ลว. 11/6/62 
12. จัดซื้อวัสดุ

การเกษตร จํานวน 
1 งาน 

70,000.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายพันกวี อังสุมาล ี 70,000.00 นายพันกวี อังสุมาล ี 70,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
283/2562 

 ลว. 14/6/62 

13. จัดจางตรวจ
วิเคราะหดิน จํานวน 

1 งาน 

39,880.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง บ.หองปฏิบัติการฯ 39,880.00 บ.หองปฏิบัติการฯ 39,880.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
284/2562  

ลว. 17/6/62 
14. จัดซื้อวัสดุ

วิทยาศาสตร 
จํานวน 1 งาน 

47,236.42 ไมม ี เฉพาะเจาะจง หจก.ทีซีสถาพร กรุป 
 

47,236.42 หจก.ทีซีสถาพร กรุป 47,236.42 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
285/2562  

ลว. 17/6/62 
15. จัดจางตรวจวิเคราะห

ตัวอยาง จํานวน 1 งาน 
2,000.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง บ.หองปฏิบัติการกลางฯ 

 
2,000.00 บ.หองปฏิบัติการกลางฯ 2,000.00 คุณสมบัติ

ตรงตาม
ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
286/2562  

ลว. 18/6/62 
16. จัดซื้อวัสดุ

การเกษตร จํานวน 
1 งาน 

3,000.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายฤชพันธ จันทรทิพยวารี 
 

3,000.00 นายฤชพันธ จันทรทิพย
วาร ี

3,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
288/2562  

ลว. 24/6/62 
17. จัดจางขุดลอกบอ

เลี้ยงสตัวนํ้า จํานวน 
1 งาน 

189,000.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นายธเนศพล อธิวงศ 
 

189,000.00 นายธเนศพล อธิวงศ 189,000.00 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
289/2562  

ลว. 24/6/62 
18. จัดซื้อวัสดสุํานักงาน 

นํ้าดื่ม ปจด.มิย.62 
156.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง นางเพ็ญนิภา ปนสุวรรณ 156.00 นางเพ็ญนิภา ปนสุวรรณ 156.00 คุณสมบัติ

ตรงตาม
ศพช.สฎ.

290/2562 



จํานวน 1 งาน  ขอกําหนด  ลว. 28/6/62 
19. จัดจางกําจัดขยะมลู

ฝอย จํานวน 1 งาน 
150.00 ไมม ี เฉพาะเจาะจง อบต.ตะเคียนทอง 150.00 อบต.ตะเคียนทอง 150.00 คุณสมบัติ

ตรงตาม
ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
291/2562 

 ลว.28/6/62 
20. จัดซื้อวัสดเุช้ือเพลิง

และหลอลื่น ปจด.
มิ.ย.62 จํานวน 1 

งาน 

20,972.14 ไมม ี เฉพาะเจาะจง บ.พี ซี ออยลฯ 20,972.14 บ.พี ซี ออยลฯ 20,972.14 คุณสมบัติ
ตรงตาม

ขอกําหนด 

ศพช.สฎ.
292/2562 

 ลว. 28/6/62 

 


