
     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มิถุนายน  ๒๕64 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 

วันที ่ 30  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕64 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๑ วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 4) 

รวม  1  รำยกำร 

53,000.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 53,000.๐๐ บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 53,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณ
ท่ีตั้งไว้และ
เสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

113/๒๕64  

ลว. 1 มิ.ย. 64 

๒ วัสดุส ำนักงำน 

รวม 1   รำยกำร 

3,480.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 3,480.00 บำท 

บริษัท ชัยเจริญคอร์ปอเรช่ัน จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,480.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

114/๒๕64    
ลว. 1 ม.ิย.  64 

๓ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม  1  รำยกำร 

2,850.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 2,850.00 บำท 

โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,850.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

115/๒๕64    
ลว. 1 ม.ิย.  64 

๔ วัสดุกำรเกษตร  

รวม 2   รำยกำร 

4,200.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 4,200.00 บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,200.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

116/๒๕64  

ลว. 2 มิ.ย. 64 

 
 
 
 
 
 

แบบ สขร. ๑ 



 

 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๕ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

2,210.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่เสนอ 2,210.๐๐ บำท 

ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,210.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

117/๒๕64    
ลว. 4 ม.ิย.  64 

๖ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม  1   รำยกำร 

1,800.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่เสนอ 1,800.๐๐ บำท 

ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,800.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

118/๒๕64    
ลว. 4 ม.ิย.  64 

๗ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  3  รำยกำร 

 13,550.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 13,550.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 13,550.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

119/๒๕64   

ลว. 7 ม.ิย.  64 

๘ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

   5,000.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 5,000.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 5,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

120/๒๕64   

ลว. 7 ม.ิย.  64 

๙ วัสดุกำรเกษตร  

รวม  1  รำยกำร 

2,500.๐๐  - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 2,500.๐๐ บำท 

บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,500.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

121/๒๕64    
ลว. 11 มิ.ย.  

64 

 
 
 
 



 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ีของ
สัญญำหรือ

ข้อตกลงในกำรซื้อ
หรือจ้ำง 

๑๐ วัสดุส ำนักงำน 

รวม 1  รำยกำร 

    3,390.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่เสนอ 3,390.๐๐ บำท 

ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 3,390.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

122/๒๕64   

ลว. 11 ม.ิย.  64 

๑๑ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  13  รำยกำร 

4,724.๐๐   - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 4,724.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,724.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

123/๒๕64    
ลว. 24 ม.ิย.  64 

๑๒ วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

รวม 2  รำยกำร 

       7,641.๐๐
  

 - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำน พีรดำ คอมเพล็ก 

รำคำที่เสนอ 7,641.๐๐ บำท 

ร้ำน พีรดำ คอมเพล็ก 

รำคำที่ตกลงซื้อ 7,641.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

124/๒๕64    
ลว. 28 ม.ิย.  64 

๑๓ จ้ำงเหมำปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำ 

 

รวม  1  รำยกำร 

44,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย  ข้อหน่อ 

รำคำที่เสนอ 44,000.00 บำท 

นำยวุฒิชัย  ข้อหน่อ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 44,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

29/๒๕64 

ลว. 8 ม.ิย.64 

๑๔ จ้ำงเหมำปรบัปรุงระบบไฟฟ้ำ 

 

รวม  1  รำยกำร 

17,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยวุฒิชัย  ข้อหน่อ 

รำคำที่เสนอ 17,000.00 บำท 

นำยวุฒิชัย  ข้อหน่อ 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 17,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

30/๒๕64 

ลว. 8 ม.ิย.64 

         

         



 
 


