
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนธันวาคม  2561 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง จังหวัดปทุมธานี 

 ณ วันที่  26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

1 จัดเชาบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
หมายเลข  09 1120 7098 ใชกับ

ครุภัณฑ 1628-0105-0024 
(คาบริการรายเดือน 699 ดังนี้ ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
วันท่ี  1 ต.ค.  61 ถึง 30  ก.ย. 62) 

1,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
1/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

2 จัดเชาบริการเชาบริการอินเตอรเน็ต Hi 
speed Internet หมายเลข 
9604725131 (ตั้งแต 1 ต.ค. 61 ถึง 
30 ก.ย. 62) เดือนละ 640.93 บาท 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

640.93  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา
2/2561 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

3 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
ดูแล และบํารุงรักษาสวน ตนไม (เริ่ม
จาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

9,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
3/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

4 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางมิตร  มิตรดอน                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางมิตร  มิตรดอน                     
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
4/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

 
 

แบบ สขร. ๑ 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

5 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
5/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

6 จัดเชาเคร่ืองถายเอกสาร                                   
(ราคาแผนละ 0.50 บาท โดยคิดจาก
มิเตอร รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว หัก
กระดาษเสีย 2% ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 
61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

5,8๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีประมาณการ 5,8๐๐.-

บาท 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,8๐๐.-บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
6/2562 ลง

วันท่ี 24/ต.ค./
2561 

7 จัดเชาบริการเชาบริการอินเตอรเน็ต 
Stand Alone หมายเลข 
9606552275  (ตั้งแตเดือน พ.ย. 
61 ถึง 30 ก.ย. 62) เดือนละ 

1,282.93 บาท รวมภาษีมูลคาเพ่ิม
แลว 

1,282.93  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 1,282.93 บาท 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 1,282.93 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา
16/2562 ลง
วันท่ี 1/พ.ย./

2561 

8 จัดเชาบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
จํานวน 1 หมายเลข ใชกับครุภัณฑ 

1628-0105-0022  (คาบริการ
รายเดือน 899 ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม 
จํานวน 11 เดือน ตั้งแตเดือน พ.ย.  61 
ถึง 30  ก.ย. 62) 

2,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 2,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 2,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
17/2562 ลง
วันท่ี 1/พ.ย./

2561 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

9 จัดเชาโทรศัพทแบบเคลื่อนท่ี จํานวน 4 
เครื่อง (คาเชารายเดือน 379.85 รวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 10 เดือน ตั้งแต
เดือน ธ.ค.  61 ถึง 30  ก.ย. 62) 

4,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
37/2562 ลง
วันท่ี 22/พ.ย./

2561 

10 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 15,087.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไลฟ ไซเอนชเอพี                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 15,087.- บาท 

บจก. ไลฟ ไซเอนชเอพี                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 15,087.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
47/2562 ลง
วันท่ี 3/ธ.ค./

2561 

11 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 21,721.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรด เมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 21,721.- บาท 

หจก. วอรด เมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 21,721.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
48/2562 ลง
วันท่ี 3/ธ.ค./

2561 

12 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7,200.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,200.- บาท 

บจก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,200.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
49/2562 ลง
วันท่ี 3/ธ.ค./

2561 

13 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตรหรือการแพทย 838.88  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรด เมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 838.88 บาท 

หจก. วิรอด เมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 838.88 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
51/2562 ลง
วันท่ี 4/ธ.ค./

2561 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

14 จัดจางวิเคราะหลําดับเบส 14,445.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 14,445.- บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 14,445.- บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
52/2562 ลง
วันท่ี 6/ธ.ค./

2561 

16 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 32,100.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. แพ็คเทรคไทย                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 32,100.- บาท 

บจก. แพ็คเทรคไทย                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 32,100.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
53/2562 ลง
วันท่ี 6/ธ.ค./

2561 

17 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 55,747.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไอซายเอนช เทคโนโลยี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 55,747.- บาท 

บจก. ไอซายเอนช เทคโนโลยี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 55,747.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
54/2562 ลง
วันท่ี 6/ธ.ค./

2561 

18 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 2,558.95  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,558.95 บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,558.95 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
55/2562 ลง
วันท่ี 12/ธ.ค./

2561 

19 จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 2,370.04  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,370.04 บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,370.04 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
56/2562 ลง
วันท่ี 13/ธ.ค./

2561 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

20 จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 7,000.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางสาวภัทรานษิฐ  ขจรตันติชัยกุล                                 
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 7,000.- บาท 

นางสาวภัทรานษิฐ  ขจรตันติชัยกุล                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,000.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
57/2562 ลง
วันท่ี 13/ธ.ค./

2561 

21 จัดซ้ือวัสดุงานบานงานครัว 16,891.05  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,891.05 

บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,891.05 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
58/2562 ลง
วันท่ี 13/ธ.ค./

2561 

22 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 72,225.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไลฟไซเอนชเอพี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 72,225.- บาท 

บจก. ไลฟไซเอนชเอพี                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 72,225.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
59/2562 ลง
วันท่ี 13/ธ.ค./

2561 

23 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 1,498.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. พัฒนราชา                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,498.- บาท 

บจก. พัฒนราชา                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,498.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
60/2562 ลง
วันท่ี 13/ธ.ค./

2561 

24 จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 2,770.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ตนเกษตร                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,770.- บาท 

บจก. ตนเกษตร                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,770.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
61/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

 
 
 
 



 ธ.ค. 61/หนาท่ี ๖/9 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

25 จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 616.82  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. วีระมาศการเกษตร                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 616.85 บาท 

บจก. วรีะมาศการเกษตร                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 616.85 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
62/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

26 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร 35,165.03  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 35,165.03 

บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 35,165.03 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
63/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

27 จัดซ้ือวัสดุสํานักงาน 40,392.28  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 40,392.28 

บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 40,392.28 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
64/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

28 จัดจางซอมครุภัณฑประกอบสิ่งกอสราง
จํานวน 1 งาน หมายเลข 23-10-
0004 (เครื่องปมลม) 

10,058.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

รานทองคํา มอเตอรการไฟฟา                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 10,058.- บาท 

รานทองคํา มอเตอรการไฟฟา                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 10,058.- บาท 

เงือ่นไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
65/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

29 จัดซ้ือวัสดคุอมพิวเตอร 1,689.01  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,689.01 บาท 

บมก. ซีโอแอล                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 1,689.01 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
66/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

 
 
 
 



 ธ.ค. 61/หนาท่ี ๗/9 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

30 จัดซ้ือวัสดกุอสราง 2,158.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ดูโฮม                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,158.- บาท 

บมก. ดูโฮม                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,158.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
67/2562 ลง
วันท่ี 14/ธ.ค./

2561 

31 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 36,550.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไอดัก                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 36,550.- บาท 

บจก. ไอดัก                                    
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 36,550.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
69/2562 ลง
วันท่ี 18/ธ.ค./

2561 

32 จัดจางวิเคราะหลําดับเบส 46,224.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 46,224.- บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                     
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 46,224.- บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง
70/2562 ลง
วันท่ี 18/ธ.ค./

2561 

33 จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 11,070.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 11,070.- บาท 

บมก. วีระมาศการเกษตร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 11,070.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
71/2562 ลง
วันท่ี 18/ธ.ค./

2561 

34 จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 7,500.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วรรณวัชระพร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,500.- บาท 

หจก. วรรณวัชระพร                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,500.- บาท 

คุณสมบัตขิอง
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
72/2562 ลง
วันท่ี 18/ธ.ค./

2561 

 
 
 
 



 ธ.ค. 61/หนาท่ี ๘/9 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

35 จัดซ้ือวัสดงุานบานงานครัว 7,511.40  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

รานอุดมโภคภัณฑ                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,511.40 บาท 

รานอุดมโภคภัณฑ                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 7,511.40 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
73/2562 ลง
วันท่ี 19/ธ.ค./

2561 

36 จัดซ้ือวัสดุกอสราง 6,612.60  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. คลองหาคาวัสดุกอสราง                   
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 6,612.60 บาท 

บจก. คลองหาคาวัสดุกอสราง                   
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 6,612.60 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
74/2562 ลง
วันท่ี 20/ธ.ค./

2561 

37 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 16,520.80  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ยู. พี. มารเก็ตติ้งเยนเนอรัล      
ซัพพลาย                                   

ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,520.80 
บาท 

บจก. ยู. พี. มารเก็ตต้ิงเยนเนอรัล      
ซัพพลาย                                   

ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 16,520.80 
บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
75/2562 ลง
วันท่ี 20/ธ.ค./

2561 

38 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรหรือการแพทย 27,071.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. วอรดเมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 27,071.- บาท 

หจก. วอรดเมดิก                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 27,071.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
76/2562 ลง
วันท่ี 20/ธ.ค./

2561 

39 จัดซ้ือวัสดสุํานักงาน 8,523.79  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมก. ซีโอแอล                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 8,523.79 บาท 

บมก. ซีโอแอล                             
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 8,523.79 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ 
77/2562 ลง
วันท่ี 21/ธ.ค./

2561 
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ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญาหรือ
ขอตกลงในการ

ซ้ือหรือจาง 

40 จัดซ้ือวัสดกุารเกษตร 2,040.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางสาววาสนา  มุงซอนกลาง            
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,040.- บาท 

นางสาววาสนา  มุงซอนกลาง            
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 2,040.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

บิลเงินสด เลมท่ี
6 เลขท่ี 16 ลง
วันท่ี 17/ธ.ค./
2561 

 


