
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
ซ้ือวัสดุส าหรับตรวจวิเคราะห์โรคกุง้
ทะเลด้วยเทคนิค PCR จ านวน 2 รายการ

           43,335.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ 
จ ากัด

 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 161/2562    
ลงวันที ่2 สิงหาคม 2562

                  43,335.00                 43,335.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2
ซ้ือวัสดุส าหรับตรวจวิเคราะห์โรคกุง้
ทะเลด้วยเทคนิค PCR จ านวน 1 รายการ

           42,800.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ ากัด  บริษัท กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 162/2562    
ลงวันที ่2 สิงหาคม 2562

                  42,800.00                 42,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ืออาหารส าหรับลูกกุง้ จ านวน 1 รายการ            79,950.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลีคเดอร์ จ ากัด บ.มารีน ลีคเดอร์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 163/2562    
ลงวันที ่2 สิงหาคม 2562

                  79,950.00                 79,950.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4 ซ้ือเพรียงทราย จ านวน 1 รายการ            78,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพนักวี อังสุมาลี นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 164/2562    
ลงวันที ่2 สิงหาคม 2562

                  78,000.00                 78,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5 ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับเพาะเล้ียง
พ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาว จ านวน 11 
รายการ

           22,775.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 167/2562    
ลงวันที ่2 สิงหาคม 2562

                  22,775.00                 22,775.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  30   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 ซ้ืออาหารส าหรับเพาะเล้ียงกุ้งขาว
 จ านวน 4 รายการ

9460 วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 169/2562    
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2562

                    9,460.00                   9,460.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7 ซ้ือSS III ONE-STEP W/PLATINUM
 TAQ (100 RXN) จ านวน 1 รายการ

           42,800.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ ากัด บริษัท กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 172/2562    
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2562

                  42,800.00                 42,800.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8 ซ้ือวัสดุส าหรับการเพาะเล้ียงกุง้ขาว 
จ านวน 12 รายการ

           50,730.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ร้านกุ้งนคร ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 170/2562    
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2562

                  50,730.00                 50,730.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9 ซ้ือAccuStart II Geltrack PCR 
SuperMix 500 reaction 
(Quanta95136-500) จ านวน 1 
รายการ

           17,976.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากัด

บริษัท ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 173/2562    
ลงวันที ่5 สิงหาคม 2562

                  17,976.00                 17,976.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10 จา้งเหมาขนย้ายเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 100 
KVA จาก ศพก.นครศรีธรรมราช ไปศูนย์
พัฒนาประมงพื้นที่ลุ่มน้ าปากพนังอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ านวน 1 รายการ

             7,300.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นายภูธรรศ คงวัดใหม่ นายภูธรรศ คงวัดใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 154/2562    
ลงวันที ่6 สิงหาคม 2562

                    7,300.00                   7,300.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุการวางระบบน้ าส าหรับเล้ียงกุง้
ขาว จ านวน 3 รายการ

             8,356.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 175/2562    
ลงวันที ่7 สิงหาคม 2562

                    8,356.00                   8,356.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

12 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาว 
จ านวน 1 รายการ

           15,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยยูเนีย่นฟคิมิลล์ 
จ ากัด

บริษัท ไทยยูเนีย่นฟคิมิลล์
 จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 179/2562    
ลงวันที ่8 สิงหาคม 2562

                  15,000.00                 15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุกุง้ขาว 
จ านวน 4 รายการ

           22,050.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่176/2562    
ลงวันที ่8 สิงหาคม 2562

                  22,050.00                 22,050.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข 
นก-3318 จ านวน 1 งาน

           10,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่ 153/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                  10,000.00                 10,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15 ซ้ืออุปกรณ์ส าหรับดูดสารเคมี 
จ านวน 2 รายการ

             8,260.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท กิบไทย จ ากัด  บริษัท กิบไทย จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 184/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                    8,260.00                   8,260.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16
ซ้ือวัสดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซม
ระบบน้ า จ านวน 6 รายการ

             6,490.62  -
วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ หจก.ศิริภัณฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 186/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                    6,490.62                   6,490.62
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

17
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลข   
นก-3337 จ านวน 1 งาน

             9,200.00  -
วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่ 163/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                    9,200.00                   9,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

18
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ 
ทะเบยีน นข-1526 จ านวน 1 งาน

           50,000.00
 -

วิธีเฉพาะเจาะจง อู่ศรีใหม่ออโต้คาร์ อู่ศรีใหม่ออโต้คาร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่157/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                  50,000.00                 50,000.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบยีน
 นก-3337 จ านวน 1 งาน

             6,400.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านวรรณะออโต้แอร์  ร้านวรรณะออโต้แอร์ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังจ้างเลขที ่162/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                    6,400.00                   6,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

20
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน       
  นก-3318 จ านวน 1 งาน

             5,600.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านพรจักรไดนาโม  ร้านพรจักรไดนาโม 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังจ้างเลขที ่160/2562    
ลงวันที ่13 สิงหาคม 2562

                    5,600.00                   5,600.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

21
ซ้ือ KAPA2G Fast Multiplex Mix 
(100 x 25 ulreactions) จ านวน 1 
รายการ

           40,660.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ 

จ ากัด
บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟคิ 
จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่183/2562    
ลงวันที ่14 สิงหาคม 2562

                  40,660.00                 40,660.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

22 ซ้ือเพรียงทราย จ านวน 1 รายการ            42,240.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  นายพนักวี อังสุมาลี  นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 190/2562    
ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

                  42,240.00                 42,240.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

23
ซ้ืออาหารส าหรับกุ้งขาว จ านวน 3
 รายการ

           32,050.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง บ.มารีน ลีคเดอร์ จ ากัด บ.มารีน ลีคเดอร์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 189/2562     
ลงวันที ่19 สิงหาคม 2562

                  32,050.00                 32,050.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

24
ซ้ืออาหารส าหรับพอ่แม่พนัธ์ุกุ้ง
ขาวแวนนาไม จ านวน 6 รายการ

             6,330.00
  - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 191/2562    
ลงวันที ่26 สิงหาคม 2562

                    6,330.00                   6,330.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

25
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับเพาะ 
เล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุกุ้งขาวแวนนาไม 
จ านวน 6 รายการ

             7,160.00

  - วิธีเฉพาะเจาะจง  ร้านกุ้งนคร  ร้านกุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 189/2562     
ลงวันที ่27 สิงหาคม 2562

                    7,160.00                   7,160.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


