
ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1 ซ้ือเพรียงสด จ านวน 1 รายการ            15,600.00   - เฉพาะเจาะจง นายพนักวี อังสุมาลี นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 6/2563       
ลงวันที ่4 พฤศจิกายน 2562

                  15,600.00                  15,600.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

2 ซ้ืออาหารส าหรับพ่อแม่พันธ์ุ จ านวน 1 
รายการ

           36,000.00   - เฉพาะเจาะจง บริษัท มารีน ลีดเดอร์จ ากัด บริษัท มารีน ลีดเดอร์จ ากัด 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 8/2563       
ลงวันที ่4 พฤศจิกายน 2562

                  36,000.00                  36,000.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

3 ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ส าหรับการ
เพาะเล้ียงพอ่แม่พนัธ์ุ จ านวน 12 

รายการ

           29,305.00   - เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 7/2563       
ลงวันที ่4 พฤศจิกายน 2562

                  29,305.00                  29,305.00 2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

4
ซ้ือชุดตรวจสอบยาในอาหารสัตว์
และชุดตรวจสอบไวรัสตัวแดงดวง
ขาว จ านวน 2 รายการ

           17,441.00  -

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ติฟคิ จ ากัด

บริษัท เอสเอ็นพ ีไซแอน
ติฟคิ จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่9/2563        
ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2562

                  17,441.00                  17,441.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

5
  ซ้ือเพรียงสด จ านวน 1 รายการ

           85,800.00  -
เฉพาะเจาะจง นายพนักวี อังสุมาลี นายพนักวี อังสุมาลี 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 11/2563     
ลงวันที ่11 พฤศจิกายน 2562

                  85,800.00                  85,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรปุผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน  2562

ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ านครศรธีรรมราช
วันที่  29   เดือน  พฤศจิกาย  พ.ศ. 2562



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6

จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ทะเบียน นก-
3318 จ านวน 1 งาน              8,200.00

  - เฉพาะเจาะจง นายอุทร ศรีใหม่ นายอุทร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 7/2563       
ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2562

                  13,500.00                  13,500.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

7
ซ้ืออปุกรณ์เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า จ านวน 1
 ชุด              7,511.00

  - เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซด์ไลนวิ์ศวกรรม
(2002) จ ากัด

บริษัท ไซด์ไลนวิ์ศวกรรม
(2002) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 18/2563     
ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2562

                    8,200.00                    8,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

8
ซ้ือนอเพลียสกุง้กลุาด า จ านวน 1 รายการ

           13,500.00
  - เฉพาะเจาะจง  นายสุพร ซ้ายเส้ง  นายสุพร ซ้ายเส้ง 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 19/2563     
ลงวันที ่18 พฤศจิกายน 2562

                    7,511.00                    7,511.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

9
ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ

           24,400.00
  - เฉพาะเจาะจง  ที.เอ็น. คอมพวิเตอร์ ชอฟ 

แอนค์ ไอท ีเซอร์วิส
 ที.เอ็น. คอมพวิเตอร์ ชอฟ
 แอนค์ ไอท ีเซอร์วิส

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 13/2563     
ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2562

                  24,400.00                  24,400.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

10
ซ้ืออาหารส าเร็จรูป เบอร์ 4 จ านวน 1 
รายการ น              9,540.00  -

เฉพาะเจาะจง  นายขจรยศ  ปิ่นสุภา  นายขจรยศ  ปิ่นสุภา 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 14/2563     
ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2562

                    9,540.00                    9,540.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

11
ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 7 รายการ

             8,850.00
  - เฉพาะเจาะจง  ปรีดาค้าวัสดุ  ปรีดาค้าวัสดุ 1. เสนอรายละเอียด 

ถูกต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 15/2563     
ลงวันที ่19 พฤศจิกายน 2562

                    8,850.00                    8,850.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

12

ซ้ือวัสดุส าหรับการเพาะเล้ียงพ่อแม่พันธ์ุ
กุง้ จ านวน 7 รายการ            28,404.00

  - เฉพาะเจาะจง  กุ้งนคร  กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 26/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                  28,404.00                  28,404.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

13
ซ้ือวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟา้ จ านวน 
4 รายการ              6,650.00

  - เฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 25/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                    6,650.00                    6,650.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

14
ซ้ือวัสดุส าหรับอนุบาลลูกกุง้ จ านวน 11 
รายการ            39,596.00

  - เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 27/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                  39,596.00                  39,596.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

15
ซ้ือวัสดุส าหรับการเพาะเล้ียงกุ้ง จ านวน 8 
รายการ            13,472.00  -

เฉพาะเจาะจง กุ้งนคร กุ้งนคร 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 28/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                  13,472.00                  13,472.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

16

ซ้ือแกส๊ Helium จ านวน 1 รายการ

           29,800.00  -

เฉพาะเจาะจง  บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์
จ ากดั

 บริษัท ห้องแลปและเคมีภัณฑ์
จ ากดั

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 29/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                  29,800.00                  29,800.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

17
จา้งเหมาซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 
2 รายการ              5,200.00

  - เฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต  ร้านเชาวลิต 1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 15/2563       
ลงวันที ่25 พฤศจิกายน 2562

                    5,200.00                    5,200.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้



ล าดับที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง
วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายชื่อเสนอราคา และ

ราคาทีเ่สนอ
ผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลทีเ่ลือกโดยโดย
สรุป

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

18
จา้งเหมาทดสอบ Tetracycline group 
in Shrimp PT01-6301 จ านวน 1 
งานร 

             5,885.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง
 (ประเทศไทย) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 16/2563       
ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2562

                    5,885.00                    5,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้

19
จา้งเหมาทดสอบ Fluoroquinolone 
group Cuinolone group in Shrimp 
PT05-6306

             5,885.00
  - เฉพาะเจาะจง บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง 

(ประเทศไทย) จ ากัด
บริษัท หอ้งปฏิบติัการกลาง
 (ประเทศไทย) จ ากัด

1. เสนอรายละเอียด 
ถูกต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที ่ 17/2563       
ลงวันที ่26 พฤศจิกายน 2562

                    5,885.00                    5,885.00
2. เสนอราคาไม่เกิน
วงเงินทีป่ระมาณไว้


