
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือน  กันยายน  ๒๕63 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 

วันที ่ 30  เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๑ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม  1  รำยกำร 

4,940.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 4,940.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,940.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

181/๒๕63   
ลว. 3 ก.ย.  63 

๒ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

7,000.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นัทยำ  ค ำม ี

รำคำที่เสนอ 7,000.๐๐ บำท 

น.ส.นัทยำ  ค ำม ี

รำคำที่ตกลงซื้อ 7,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

182/๒๕63   
ลว. 3 ก.ย.  63 

๓ วัสดุกอ่สร้ำง 

รวม  5  รำยกำร 

4,854.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 4,854.๐๐ บำท 

ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,854.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

183/๒๕63   
ลว. 4 ก.ย.  63 

๔ วัสดุส ำนักงำน 

รวม  1  รำยกำร 

3,480.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 3,480.๐๐ บำท 

บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,480.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงนิท่ี
ประมำณไว ้

184/๒๕63   
ลว. 11 ก.ย.  

63 

 
 
 
 
 

 

แบบ สขร. ๑ 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๕ วัสดุส ำนักงำน) 

รวม  5  รำยกำร 

2,958.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,958.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,958.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

185/๒๕63   
ลว. 11 ก.ย.  

63 

๖ วัสดุคอมพิวเตอร ์

รวม  1  รำยกำร 

807.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 807.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 807.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

186/๒๕63   
ลว. 11 ก.ย.  

63 

๗ วัสดุก่อสร้ำง 

รวม  9  รำยกำร 

2,365.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 2,365.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,365.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

187/๒๕63   
ลว. 14 ก.ย.  

63 

๘ วัสดุก่อสร้ำง  

รวม  15  รำยกำร 

22,530.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 22,530.๐๐ บำท 

ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 22,530.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

188/๒๕63   
ลว. 17 ก.ย.  

63 

๙ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 2  รำยกำร 

18,550.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 18,550.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 18,550.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

189/๒๕63   
ลว. 18 ก.ย.  

63 

10 วัสดุกำรเกษตร  

รวม  5  รำยกำร 

21,950.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 21,950.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 21,950.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

190/๒๕63   
ลว. 18 ก.ย.  

63 



 
 

 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๑1 วัสดุก่อสร้ำง 

รวม  37  รำยกำร 

29,497.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 29,497.๐๐ บำท 

ร้ำนเอี่ยมทพิย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 29,497.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

191/๒๕63   
ลว. 18 ก.ย.  

63 

๑2 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

รวม  1  รำยกำร 

    945.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 945.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 945.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

192/๒๕63   
ลว. 18 ก.ย.  

63 

๑3 วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

1,200.00  - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม  

รำคำที่เสนอ 1,200.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,200.๐๐ บำท 

รำยละเอยีด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

193/๒๕63   
ลว. 18 ก.ย.  

63 

๑4 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  3  รำยกำร 

2,877.00  - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ  

รำคำที่เสนอ 2,877.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,877.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

194/๒๕63   
ลว. 22 ก.ย.  

63 

         

 
 

 
 
 
 
 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้ำง 

รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลงซื้อ

หรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๑5 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  7  รำยกำร 

  2,126.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,126.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,126.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

195/๒๕63   
ลว. 22 ก.ย.  

63 

๑6 วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

32,640.00  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 32,640.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 32,640.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

196/๒๕63   
ลว. 23 ก.ย.  

63 

         

         

 


