
     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม  ๒๕64 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 

วันที ่ 31  เดือน  กรกฎาคม  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 

รวม  1  รำยกำร 

27,600.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 27,600.00 บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 27,600.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

126/๒๕64    
ลว. 7 ก.ค.  64 

๒ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 2  รำยกำร 

9,300.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 9,300.00 บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 9,300.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

127/๒๕64    
ลว. 7 ก.ค.  64 

๓ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1   รำยกำร 

6,500.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง โรงสีกิจไพศำล 

รำคำที่เสนอ 6,500.00 บำท 

โรงสีกิจไพศำล 

รำคำที่ตกลงซื้อ 6,500.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

128/๒๕64    
ลว. 7 ก.ค.  64 

๔ วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 7) 

รวม  1  รำยกำร 

65,400.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 65,400.๐๐ บำท 

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 65,400.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณ
ท่ีตั้งไว้และ
เสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

129/๒๕64  

ลว. 9 ก.ค. 64 

 
 
 
 
 
 

แบบ สขร. ๑ 



 

 
 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๕ วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 

รวม  2  รำยกำร 

1,480.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 1,480.๐๐ บำท 

โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,480.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

130/๒๕64    
ลว. 13 ก.ค.  

64 

๖ วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1   รำยกำร 

1,740.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่เสนอ 1,740.๐๐ บำท 

โกมินทร์  เทศเอม 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,740.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

131/๒๕64    
ลว. 13 ก.ค.  

64 

๗ จ้ำงเหมำซ่อมแซมบ่อดิน 

 (NP47, NP55) 

รวม 1 รำยกำร 

12,000.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง นำยเดชลักษณ์  สุขใส 

รำคำที่เสนอ 12,000.00 บำท 

นำยเดชลักษณ์  สุขใส 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 12,000.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

31/๒๕64 

ลว. 9 ก.ค  64 

๘ จ้ำงซ่อมรถยนต์  กต-4184 อุตรดิตถ ์

 

รวม  4  รำยกำร 

1,859.66 - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนสิสันอุตรดติถ์ จ ำกดั 

รำคำที่เสนอ 1,859.66 บำท 

บริษัท สยำมนสิสันอุตรดติถ์ จ ำกดั 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 1,859.66 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

32/๒๕64 

ลว. 23 ก.ค.64 

         

 
 
 
 
 



 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


