
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบียน 
ฒบ-6226 จ านวน 1 งาน

             1,100.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  หจก.เอส ซี ไทร์  หจก.เอส ซี ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 127/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    1,100.00                   1,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 16 รายการ              6,078.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท สิชลบณัฑิตภัณฑ์ 

จ ากัด
 บริษัท สิชลบณัฑิตภัณฑ์ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 146/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    6,078.00                   6,078.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองพิมพ์และซ่อมระบบ
อนิเตอร์เน็ต จ านวน 2 รายการ

             8,350.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่125/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    8,350.00                   8,350.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือหมึกพมิพ ์จ านวน 4 รายการ              6,985.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

ท.ีเอ็น.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 145/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    6,985.00                   6,985.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 1 งาน

             6,500.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วีดีโอ  ร้านเชาวลิต วีดีโอ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 128/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    6,500.00                   6,500.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  1   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 จ้างเหมาล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
จ านวน 14 เคร่ือง

5600 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วีดีโอ  ร้านเชาวลิต วีดีโอ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 128/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    5,600.00                   5,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบยีน กจ-4178 จ านวน 1 งาน

             8,240.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒนพงศ์ นายวีระศักด์ิ เฉลิมวัฒ
นพงศ์

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 126/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

 บ.ทเีอสเทคนดิคอล จ ากัด  บ.ทเีอสเทคนดิคอล จ ากัด 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือขวดส าหรับบรรจจุลิุนทรีย์ จ านวน
 2 รายการ

             5,940.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง พ ีเอส เซเว่น ดร้ิง เทรดด้ิง พ ีเอส เซเว่น ดร้ิง เทรดด้ิง 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่143/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                    5,940.00                   5,940.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ืออาหารส าหรับอนุบาลลูกกุง้และ
พ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาว จ านวน 6 รายการ

           88,180.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 144/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                  88,180.00                 88,180.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 จา้งเหมาสอบเทียบ UV-1800 (เคร่ือง
สเปกโตรโบโตมิเตอร์) หมายเลข 
04-032-00105-00 จ านวน 1 
รายการ

           13,910.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากดั บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากดั 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 129/2562    
ลงวันที ่3 กรกฎาคม 2562

                  13,910.00                 13,910.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปั่นไฟ หมายเลข 
60-055-1202002000732-7001-
001 จ านวน 1 งาน

           16,600.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูธรรศ คงวัดใหม่ นายภูธรรศ คงวัดใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 131/2562    
ลงวันที ่4 กรกฎาคม 2562

                  16,600.00                 16,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12 จา้งเหมาเติมน้ ายาดับเพลิง จ านวน 2
 รายการ

           11,300.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล เอส 
เอ็ม เคมีคอล

หา้งหุน้ส่วนจ ากัด แอล 
เอส เอ็ม เคมีคอล

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 134/2562    
ลงวันที ่5 กรกฎาคม 2562

                  11,300.00                 11,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง 
จ านวน 1 รายการ

             9,100.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 
จ ากัด

 บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่136/2562    
ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562

                    9,100.00                   9,100.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมก าจดัปลวกบ้านพัก
ข้าราชการ จ านวน 1 งาน

           12,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  วินเนอร์เพสท์ โดย นายฉลอง 
จนัดี

 วินเนอร์เพสท์ โดย นายฉลอง 
จนัดี

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 137/2562    
ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562

                  12,000.00                 12,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ือแบตเตอร่ี N120 จ านวน 1 รายการ            20,600.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  นางสาวพรทพิย์ เพช็รชู  นางสาวพรทพิย์ เพช็รชู 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่152/2562    
ลงวันที ่8 กรกฎาคม 2562

                  20,600.00                 20,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือวัสดุเพือ่ปอ้งกันเชื้อโรค จ านวน
 3 รายการ

             9,180.00  -
วิธีเฉพาะเจาะจง  บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์ 

จ ากัด
 บ.หอ้งแลปและเคมีภัณฑ์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่154/2562    
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562

                    9,180.00                   9,180.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับซ่อม
ระบบน้ า จ านวน 25 รายการ

             7,593.79  -
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ หจก. ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 155/2562    
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562

                    7,593.79                   7,593.79
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
จา้งเหมาซ่อมหลังคาโรงเพาะฟักใหญ่ 
รวมค่าวัสดุและอปุกรณ์ จ านวน 1 งาน

             5,000.00
 -

วิธีเฉพาะเจาะจง นายก าพล เพง็สุทธ์ นายก าพล เพง็สุทธ์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 140/2562    
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562

                    5,000.00                   5,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองกล่ันสารระเหยแห้ง 
จ านวน 1 งาน

           72,760.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 138/2562    
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562

                  72,760.00                 72,760.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองท าน้ าเย็นหมุนเวียน 
จ านวน 1 งาน

           44,940.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  S.P.ELECTRONIC  S.P.ELECTRONIC 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่139/2562    
ลงวันที ่15 กรกฎาคม 2562

                  44,940.00                 44,940.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
ซ้ืออาหารส าหรับอนุบาลลูกกุง้และพ่อ
แม่พันธ์ุกุง้ จ านวน 9 รายการ

           60,240.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 158/2562    
ลงวันที ่23 กรกฎาคม 2562

                  60,240.00                 60,240.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22
จา้งเหมาท าป้ายพระบรมฉายาลักษณ์ 
รัชกาลที่ 10 จ านวน 2 รายการ

             6,000.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านฉายากร  ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 146/2562    
ลงวันที ่23 กรกฎาคม 2562

                    6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

23
จา้งเหมาซ่อมตู้สวิทช์-คอนโทรล และ
มอเตอร์เคร่ืองเป่าลม จ านวน 2 รายการ

             6,000.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายภูธรรศ์ คงวัดใหม่  นายภูธรรศ์ คงวัดใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 149/2562    
 ลงวันที ่30 กรกฎาคม 2562

                    6,000.00                   6,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


