
     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มีนาคม  ๒๕64 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 

วันที ่ 31  เดือน  มีนาคม  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 

4,750.๐๐  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 4,750.๐๐ บำท 

นำยโกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,750.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

64/๒๕64    
ลว. 3 ม.ีค.  64 

๒ วัสดุส ำนักงำน 

รวม  14   รำยกำร 

4,260.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 4,260.00 บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,260.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

65/๒๕64    
ลว. 3 ม.ีค.  64 

๓ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม  2  รำยกำร 

3,130.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 3,130.00 บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,130.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

66/๒๕64    
ลว. 3 ม.ีค.  64 

๔ วัสดุส ำนักงำน 

รวม 5   รำยกำร 

 4,940.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 4,940.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,940.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

67/๒๕64    
ลว. 3 ม.ีค.  64 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ สขร. ๑ 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำทีต่กลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๕ วัสดุก่อสร้ำง 

รวม 15  รำยกำร 

46,634.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 46,634.๐๐ บำท 

ร้ำนเอี่ยมทิพย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 46,634.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

68/๒๕64    
ลว. 4 ม.ีค.  64 

๖ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1  รำยกำร 

22,100.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 22,100.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 22,100.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

69/๒๕64    
ลว. 4 ม.ีค.  64 

๗ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 3  รำยกำร 

    963.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 963.๐๐ บำท 

โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 963.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

70/๒๕64    
ลว. 8 ม.ีค.  64 

๘ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 1  รำยกำร 

43,520.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 43,520.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 43,520.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

71/๒๕64    
ลว. 8 ม.ีค.  64 

๙ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 2  รำยกำร 

24,400.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 24,400.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 24,400.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

72/๒๕64    
ลว. 8 ม.ีค.  64 

 
 
 
 

 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจำ้ง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

๑๐ วัสดุกำรเกษตร 

รวม   1   รำยกำร 

    16,350.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 16,350.๐๐ บำท 

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 16,350.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

73/๒๕64   

ลว. 10 มี.ค.  64 

๑๑ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1   รำยกำร 

49,050.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 49,050.๐๐ บำท 

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 49,050.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

74/๒๕64    
ลว. 10 มี.ค.  64 

๑๒ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

      1,800.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 1,800.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,800.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

75/๒๕64    
ลว. 11 มี.ค.  64 

๑๓ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  2  รำยกำร 

 44,080.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 44,080.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 44,080.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

76/๒๕64    
ลว. 15 มี.ค.  64 

๑๔ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  3   รำยกำร 

 12,520.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 12,520.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 12,520.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

77/๒๕64    
ลว. 15 มี.ค.  64 

15 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  1   รำยกำร 

 3,480.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยเจริญ จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 3,480.๐๐ บำท 

บริษัท ชัยเจริญ จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,480.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

78/๒๕64    
ลว. 15 มี.ค.  64 



 

 

 

        

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

16 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  2   รำยกำร 

 2,170.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,170.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,170.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

79/๒๕64    
ลว. 15 มี.ค.  64 

17 วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1   รำยกำร 

 53,000.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 53,000.๐๐ บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 53,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

80/๒๕64    
ลว. 16 มี.ค.  64 

18 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

รวม 1   รำยกำร 

 14,105.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองตรอน จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 14,105.๐๐ บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองตรอน จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 14,105.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

81/๒๕64    
ลว. 17 มี.ค.  64 

19 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

รวม  1   รำยกำร 

 11,260.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง สหกรณ์กำรเกษตรเมืองตรอน จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 11,260.๐๐ บำท 

สหกรณ์กำรเกษตรเมืองตรอน จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 11,260.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

82/๒๕64    
ลว. 17 มี.ค.  64 

20 จ้ำงซ่อมรถยนต์  กจ-5127 อุตรดิตถ ์

 

รวม  5  รำยกำร 

5,918.17 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุอุตรดติถ์ฮกอันตึ๊ง จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 5,918.17 บำท 

บริษัท อีซูซุอุตรดติถ์ฮกอันตึ๊ง จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 5,918.17 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

20/๒๕64 

ลว. 4 มี.ค.64 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

21 จ้ำงซ่อมรถยนต์  กค-3001 อุตรดิตถ ์

 

รวม  29  รำยกำร 

8,380.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท อีซูซุอุตรดติถ์ฮกอันตึ๊ง จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 8,380.00 บำท 

บริษัท อีซูซุอุตรดติถ์ฮกอันตึ๊ง จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 8,380.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

21/๒๕64 

ลว. 18 มี.ค.64 

22 จ้ำงเหมำซ่อมแซมพื้นบ่อซีเมนต ์

 (P5, P6) 

 

24,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภัทรำภรณ์  สุขทองสำ 

รำคำที่เสนอ 24,000.00 บำท 

นำงภัทรำภรณ์  สุขทองสำ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 24,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

22/๒๕64 

ลว. 19 มี.ค  64 

23 จ้ำงเหมำซ่อมระบบน้ ำประปำ 

 

14,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำงภัทรำภรณ์  สุขทองสำ 

รำคำที่เสนอ 14,000.00 บำท 

นำงภัทรำภรณ์  สุขทองสำ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 14,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

23/๒๕64 

ลว. 24 มี.ค. 64 

24 ปรับปรุงบ่อดิน ขนำด 1,200 ตร.ม. 
เป็นผนัง คสล. จ ำนวน 2 บ่อ        
(งวดที่ 1) 

 

724,000.00  - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.รัตนนำคะ 

รำคำที่เสนอ 724,000.๐๐ บำท 

หจก.รัตนนำคะ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 724,00๐.๐๐   บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณที่ต้ัง

ไว้และเสนอ
รำคำต่ ำสุด 

สัญญำเลขท่ี    
1/๒๕64 

ลว. 7 ธ.ค. 63 

25 ปรับปรุงโรงเพำะฟัก (งวดที่ 1) 

 

597,600.00  - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.รัตนนำคะ 

รำคำที่เสนอ 597,600.๐๐ บำท 

หจก.รัตนนำคะ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 597,60๐.๐๐   บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณที่ต้ัง

ไว้และเสนอ
รำคำต่ ำสุด 

สัญญำเลขท่ี    
2/๒๕64 

ลว. 7 ธ.ค. 63 

         



 

         

         

         

 


