
ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
     รายชื่อเสนอราคา    

และราคาที่เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

1 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ

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

ใบส่ังซ้ือเลขที่  47/2563         
ลงวนัที่ 6 มกราคม 2563

                   15,000.00                    15,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

2 ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ

                500.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ซัสโก จ ากดั(มหาชน) บ.ซัสโก จ ากดั(มหาชน) 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  10/2563         
ลงวนัที่ 6 มกราคม 2563

                        500.00                         500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

3 ซ้ือวสัดุไฟฟา้-วทิย ุจ านวน 8 จ านวน              4,080.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านมโนยนต์ ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  48/2563         
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     4,080.00                      4,080.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

4
ซ้ือวสัดุงานบา้นงานครัว จ านวน 5 รายการ

             1,060.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  49/2563         
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     1,060.00                      1,060.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

5
ซ้ือวสัดุไฟฟา้-วทิย ุจ านวน 8 จ านวน              1,920.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านสิชลการไฟฟา้ ร้านสิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่  50/2563         
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     1,920.00                      1,920.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

6
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 3 รายการ                 500.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  51/2563       
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                        500.00                         500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

แบบ สขร. 1
สรุปผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนมกราคม  2563

ศูนยว์ิจยัและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ านครศรีธรรมราช
วันที่ 4 เดอืน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2563



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

7
ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ                 600.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านนันท์นภสั  ร้านนันท์นภสั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  11/2563        
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                        600.00                         600.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

8

จา้งเหมาซ่อมมุ้งลวดบา้นพกัขา้ราชการ
 เลขที่ 331/1 จ านวน 1 รายการ              1,800.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านนรินทร์การช่าง  ร้านนรินทร์การช่าง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 27/2563       
ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     1,800.00                      1,800.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

9
จา้งเหมาท ากรอบรูป+รูปพระบรม
ฉายาลักษณ์ ร.10 และพระราชินี 
จ านวน 1 รายการ

             1,000.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านฉายากร ร้านฉายากร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  28/2563        
 ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     1,000.00                      1,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

10 จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
นก-3318 จ านวน 1 งาน

             1,950.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เอส.ซี.ไทร์ หจก.เอส.ซี.ไทร์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  29/2563        
 ลงวนัที่ 13 มกราคม 2563

                     1,950.00                      1,950.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

11 ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 4 รายการ              1,685.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  52/2563        
 ลงวนัที่ 14 มกราคม 2563

                     1,685.00                      1,685.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

12
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 4 รายการ              1,160.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 

จ ากดั
บริษทั สิชลบณัฑิตภณัฑ์ 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  53/2563        
ลงวนัที่ 14 มกราคม  2563

                     1,160.00                      1,160.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

13
ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ

                500.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก บ.ปตท.น้ ามันและการค้าปลีก 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  56/2563        
ลงวนัที่ 16 มกราคม  2563

                        500.00                         500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

14

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซมร้ัว
และประตูทางเช้าโรงเพาะ จ านวน 4 
รายการ

             5,119.95

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  54/2563        
ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     5,119.95                      5,119.95 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

15
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
นข-1526 จ านวน 1 งาน              7,680.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง นายอทุร ศรีใหม่ นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  30/2563        
 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     7,680.00                      7,680.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

16 ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับซ่อมแซมร้ัว
และประตูทางเขา้โรงเพาะฟกั จ านวน 
23 รายการ

             8,815.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง  นริทร์การช่าง  นริทร์การช่าง 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่  55/2563        
ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     8,815.00                      8,815.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

17 จา้งซ่อมเคร่ืองเล่ือยกิง่ไม้ จ านวน 1 
งาน

                970.00  - วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพลูสวสัด์ิ ร้านพลูสวสัด์ิ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  31/2563        
 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                        970.00                         970.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

18
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน              2,835.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 32/2563        
ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     2,835.00                      2,835.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

19
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
กง-6541 จ านวน 1 งาน

             1,830.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านพรจกัรไดนาโม ร้านพรจกัรไดนาโม 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 33/2563        
ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     1,830.00                      1,830.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

20
จา้งเหมาซ่อมตู้เยน็ จ านวน 1 รายการ              2,300.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านเชาวลิต วดีีโอ  ร้านเชาวลิต วดีีโอ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่  34/2563        
 ลงวนัที่ 17 มกราคม 2563

                     2,300.00                      2,300.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

21
จา้งเหมาตรวจวเิคราะหส์ารตกค้าง 
จ านวน 1 รายการ              4,000.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

บริษทั หอ้งปฏบิติัการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  36/2563        
 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563

                     4,000.00                      4,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

22
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน
นข-1526 จ านวน 1 งาน              1,790.00  -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่  37/2563        
 ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563

                     1,790.00                      1,790.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

23
จา้งเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ ทะเบยีน 
นก-3318 จ านวน 1 งาน              2,950.00

  - วธิเีฉพาะเจาะจง นายอทุร ศรีใหม่ นายอทุร ศรีใหม่ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 38/2563        
ลงวนัที่ 27 มกราคม 2563

                     2,950.00                      2,950.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

24
ซ้ือวสัดุส าหรับงาน PCR ในการตรวจ
วเิคราะหโ์รค จ านวน 4 รายการ

             5,232.30
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง บ.ไบโอจโีนเมด จ ากดั บ.ไบโอจโีนเมด จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 58/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                     5,232.30                      5,232.30 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

25
ซ้ือAccuStart II Geltrack PCR SuperMix 
500 reaction (Quanta95136-500) 
จ านวน 1 รายการ

        161,784.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

บริษทั ไบโอแล็บ เทรดด้ิง 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 59/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                 161,784.00                  161,784.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

26
ซ้ืออปุกรณ์ส าหรับท าความสะอาด
อาคารและบริเวณภายในศูนยฯ์ จ านวน
 10 รายการ

             7,569.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์จ ากดั  บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 57/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                     7,569.00                      7,569.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

27
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 5 รายการ

                951.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 60/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        951.00                         951.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

28
ซ้ือวสัดุไฟฟา้-วทิย ุจ านวน 2 รายการ

             1,260.00
  - วธิเีฉพาะเจาะจง สิชลการไฟฟา้ สิชลการไฟฟา้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 61/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                     1,260.00                      1,260.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

29
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 450.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้าน ก.กจิการเกษตร ร้าน ก.กจิการเกษตร 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        450.00                         450.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

30
ซ้ือวสัดุส านักงาน จ านวน 1 รายการ                 280.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง บ.เสริมสุข จ ากดั บ.เสริมสุข จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        280.00                         280.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

31
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                 140.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง นางรัชนี หสัการ นางรัชนี หสัการ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        140.00                         140.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

32
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ                   68.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง หจก. สบายพล่าซ่า หจก. สบายพล่าซ่า 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563        
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                          68.00                           68.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

33
จ้างเหมาเย็บสวงิ จ านวน 1 รายการ                 200.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง นายออผูด หนาหู้ นายออผูด หนาหู้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 12/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        200.00                         200.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

34
จา้งเหมาท าปา้ยชื่อ จ านวน 1 รายการ

             1,800.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  ศิลปคุ์ณเปีย้ว  ศิลปคุ์ณเปีย้ว 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 13/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                     1,800.00                      1,800.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

35
จา้งเหมาถา่ยเอกสาร จ านวน 1 รายการ

             4,371.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  นายวนิิช อนิทร์แกว้  นายวนิิช อนิทร์แกว้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังจา้งเลขที่ 39/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                     4,371.00                      4,371.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

36

จ้างเหมาสอบเทียบเคร่ือง Biolgical Safety 
Cabinet (Class II) Brand ASTEC 
MICROFLOW Model 51424/2 LD. 
01-011-0058-00 พร้อมออกใบ 
Certificate of Test Report ตามมาตรฐาน
การผลิต/คู่มือเคร่ือง จ านวน 1 งาน

             5,350.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากดั

บริษทั ไบโอ พลัส เมดิคอล 
จ ากดั

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 35/2563        
ลงวนัที่ 29 มกราคม 2563

                     5,350.00                      5,350.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

37
ซ้ืออาหารส าหรับกุง้ขาว จ านวน 5 
รายการ

           24,490.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านยศอาหารกุง้ ร้านยศอาหารกุง้ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 62/2563        
ลงวนัที่ 29 มกราคม 2563

                   24,490.00                    24,490.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

38
จ้างเหมาซ่อมเคร่ืองส ารองไฟและซ่อม
คอมพวิเตอร์ จ านวน 3 รายการ

             5,000.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง ที.เอน็.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

ที.เอน็.คอมพวิเตอร์ ช๊อป 
แอน ไอที เซอร์วสิ

1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 40/2563         
ลงวนัที่ 29 มกราคม 2563

                     5,000.00                      5,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

39
ซ้ือวสัดุการเกษตร  6 รายการ              1,710.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 65/2563         
ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

                     1,710.00                      1,710.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

40
ซ้ือวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 8 รายการ

             2,089.00  -
วธิเีฉพาะเจาะจง  ร้านมโนยนต์  ร้านมโนยนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 66/2563         
ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

                     2,089.00                      2,089.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

41
ซ้ือพอ่แม่พนัธุ์ปทูะเล จ านวน 1 รายการ              4,000.00   - วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวเมตตา นาคาชล นางสาวเมตตา นาคาชล 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563        
ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

                     4,000.00                      4,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

42
ซ้ือวสัดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ              1,000.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง นางสาวปภาดา ถาวระ นางสาวปภาดา ถาวระ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 14/2563        
ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

                     1,000.00                      1,000.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้



ล าดับท่ี งานที่จดัซ้ือหรือจดัจา้ง
วงเงินที่จะซ้ือหรือจา้ง

ราคากลาง วธิซ้ืีอหรือจา้ง
รายชื่อเสนอราคา และราคาที่

เสนอ
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือหรือจา้ง

เหตุผลที่เลือกโดยสรุป
เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงในการซ้ือหรือจา้ง

43
จ้างเหมาสูบอุจจาระและส่ิงปฏกิูล จ านวน 1 
รายการ

             1,500.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  นายอ าภยั จติรบาล  นายอ าภยั จติรบาล 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังจา้งเลขที่ 15/2563         
ลงวนัที่ 30 มกราคม 2563

                     1,500.00                      1,500.00 2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

44

ซ้ือวสัดุและอปุกรณ์ส าหรับ
หอ้งปฏบิติัการแพลงกต์อน จ านวน 9 
รายการ

             5,170.00

 -

วธิเีฉพาะเจาะจง  บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์จ ากดั  บ.สิชลบณัฑิตภณัฑ์จ ากดั 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 64/2563         
ลงวนัที่ 31 มกราคม 2563

                     5,170.00                      5,170.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

45
ซ้ือหนิเกล็ด (รถ 6 ล้อ) จ านวน 1 
รายการ

             8,346.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ ศิริภณัฑ์ซิเมนต์ 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 63/2563         
ลงวนัที่ 31 มกราคม 2563

                     8,346.00                      8,346.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

46
ซ้ือวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิง-หล่อล่ืน จ านวน
 1 รายการ

           15,000.00
 -

วธิเีฉพาะเจาะจง หจก.เชลล์ทินเสถยีร หจก.เชลล์ทินเสถยีร 1. เสนอรายละเอยีด 
ถกูต้อง

ใบส่ังซ้ือเลขที่ 67/2563         
ลงวนัที่ 31 มกราคม 2563

                   15,000.00                    15,000.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้

47
ซ้ิอวสัดุกอ่สร้าง จ านวน 1 รายการ                 140.00

 -
วธิเีฉพาะเจาะจง ร้านศรายทุธเคร่ืองตัดหญา้ ร้านศรายทุธเคร่ืองตัดหญา้ 1. เสนอรายละเอยีด 

ถกูต้อง
ใบส่ังซ้ือเลขที่ 12/2563         
ลงวนัที่ 28 มกราคม 2563

                        140.00                         140.00
2. เสนอราคาไม่เกนิ
วงเงินที่ประมาณไว้


