
     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพันธ์  ๒๕64 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 
วันที ่ 28  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕64 

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 

3,420.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 3,420.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ .3,420.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

51/๒๕64    
ลว. 3 ก.พ.  64 

๒ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1   รำยกำร 

65,400.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 65,400.00 บำท 

บริษัท วรีะมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 65,400.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

52/๒๕64    
ลว. 4 ก.พ.  64 

๓ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

53,000.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 53,000.00 บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 53,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

53/๒๕64    
ลว. 4 ก.พ.  64 

๔ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 3   รำยกำร 

 16,550.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 16,550.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 16,550.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

54/๒๕64    
ลว. 4 ก.พ.  64 

 
 
 
 

 

แบบ สขร. ๑ 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๕ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1   รำยกำร 

6,500.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง น.ส.นัทยำ  ค ำม ี

รำคำที่เสนอ 6,50๐.๐๐ บำท 

น.ส.นัทยำ  ค ำม ี

รำคำที่ตกลงซื้อ 6,50๐.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินที่
ประมำณไว ้

55/๒๕64    
ลว. 5 ก.พ.  64 

๖ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 2   รำยกำร 

31,125.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 31,125.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 31,125.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

56/๒๕64    
ลว. 5 ก.พ.  64 

๗ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1   รำยกำร 

 17,250.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 17,250.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 17,250.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

57/๒๕64    
ลว. 8 ก.พ.  64 

๘ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 1  รำยกำร 

41,760.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 41,760.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 41,760.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

58/๒๕64    
ลว. 8 ก.พ.  64 

๙ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 2  รำยกำร 

3,820.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 3,820.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,820.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

59/๒๕64    
ลว. 8 ก.พ.  64 

 
 
 
 

 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

๑๐ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 5    รำยกำร 

    1,412.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 1,412.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์   เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,412.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

60/๒๕64   

ลว. 8 ก.พ.  64 

๑๑ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

รวม 2   รำยกำร 

6,357.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนพีรดำ คอมเพล็ก 

รำคำที่เสนอ 6,357.๐๐ บำท 

ร้ำนพีรดำ คอมเพล็ก 

รำคำที่ตกลงซื้อ 6,357.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

61/๒๕64    
ลว. 16 ก.พ.  64 

๑๒ วัสดุก่อสร้ำง 

รวม  10  รำยกำร 

      4,885.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 4,885.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนชิ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,885.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

62/๒๕64    
ลว. 17 ก.พ.  64 

๑๓ วัสดุก่อสร้ำง 

รวม  6   รำยกำร 

 2,065.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 2,065.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,065.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

63/๒๕64    
ลว. 17 ก.พ.  64 

๑๔ ค่ำจ้ำงเหมำงำนเพำะพันธุ์ปลำนิล     (ตั้ง
แต่เดิอน ก.พ-ก.ย.64 เดือนละ 9,000.-) 

 

72,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยสุดสำคร  วงษ์ตัน 

รำคำท่ีเสนอ 72,000.00 บำท 

นำยสุดสำคร  วงษ์ตัน 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 72,000.00 บำท 

คุณสมบัติ
เหมำะสมและ
ไม่เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว้ 

ใบสั่งจ้ำง  

17/๒๕64 

ลว. 1 ก.พ.64 

15 จ้ำงเหมำบริกำรงำนปรับปรุงภูมิทัศน์ 
(ตั้งแต่วันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2564 - 30 
กันยำยน 2564) 

 

56,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวินัย  สนโต 

รำคำท่ีเสนอ 56,000.00 บำท 

นำยวินัย  สนโต 

รำคำท่ีตกลงจ้ำง 56,000.00 บำท 

คุณสมบัติ
เหมำะสมและ
ไม่เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว้ 

ใบสั่งจ้ำง  

18/๒๕64 

ลว. 8 ก.พ.64 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

16 จ้ำงซ่อมรถยนต์  กต-4184 อุตรดิตถ ์

 

รวม  5  รำยกำร 

3,507.46 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนสิสันอุตรดติถ์ จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 3,507.46 บำท 

บริษัท สยำมนสิสันอุตรดติถ์ จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 3,507.46 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

19/๒๕64 

ลว. 18 ก.พ.64 

         

         

         

         

 


