
     สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕64 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสตัว์น้ าอุตรดิตถ์ 

วันที ่ 31  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕64 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

๑ วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ

รวม  5  รำยกำร 

1,800.00  - 

 

วิธีเฉพำะเจำะจง เอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 1,800.00 บำท 

เอี่ยมทิพย ์

รำคำทีต่กลงซื้อ 1,800.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

132/๒๕64    
ลว. 4 ส.ค.  64 

๒ วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 5) 

รวม  1  รำยกำร 

10,600.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 10,600.๐๐ บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 10,600.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณ
ท่ีตั้งไว้และ
เสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

133/๒๕64  

ลว. 16 ส.ค. 
64 

๓ วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 6) 

รวม  1  รำยกำร 

15,900.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 15,900.๐๐ บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 15,900.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณ
ท่ีตั้งไว้และ
เสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

134/๒๕64  

ลว. 16 ส.ค. 
64 

๔ วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 7) 

รวม  1  รำยกำร 

26,500.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่เสนอ 26,500.๐๐ บำท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 26,500.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณ
ท่ีตั้งไว้และ
เสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

135/๒๕64  

ลว. 16 ส.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 วัสดุกำรเกษตร 

รวม  1  รำยกำร 

20,750.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 20,750.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 20,750.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

136/๒๕64    
ลว. 16 ส.ค.  

64 

๖ วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม   2  รำยกำร 

49,400.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 49,400.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 49,400.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

137/๒๕64    
ลว. 16 ส.ค.  

64 

๗ วัสดุกำรเกษตร 

รวม 2   รำยกำร 

26,900.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 26,900.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 26,900.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

138/๒๕64    
ลว. 16 ส.ค.  

64 

๘ 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 ้

139/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

9 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  1   รำยกำร 

2,240.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,240.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,240.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

140/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

10 

 

วัสดุส ำนักงำน 

รวม  18   รำยกำร 

2,400.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,400.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,400.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

141/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

11 

วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

รวม  3   รำยกำร 

695.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 695.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 695.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว้ 

142/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

12 วัสดุคอมพิวเตอร ์

รวม  4   รำยกำร 

1,160.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 1,160.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,160.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

143/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

13 วัสดุส ำนักงำน 

รวม  5   รำยกำร 

4,890.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 4,890.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 4,890.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

144/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

14 วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม  2   รำยกำร 

2,490.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 2,490.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,490.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

145/๒๕64    
ลว. 17 ส.ค.  

64 

15 วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 8) 

รวม  1  รำยกำร 

27,250.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 27,250.๐๐ บำท 

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 27,250.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้และเสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

146/๒๕64  

ลว. 17 ส.ค. 
64 

         

         



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

16 วัสดุกำรเกษตร (งวดที่ 9) 

รวม  1  รำยกำร 

27,250.๐๐
  

 - วิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส ์

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 27,250.๐๐ บำท 

บริษัท วีระมำศ กำรเกษตร จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 27,250.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องรำคำไม่

เกินวงเงิน
งบประมำณท่ีตั้ง
ไว้และเสนอรำคำ

ต่ ำสุด 

147/๒๕64  

ลว. 18 ส.ค. 
64 

17 วัสดุไฟฟ้ำและวิทย ุ

รวม  6   รำยกำร 

1,815.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 1,815.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่ตกลงซื้อ 1,815.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

148/๒๕64    
ลว. 18 ส.ค.  

64 

18 วัสดุก่อสร้ำง 

รวม  10   รำยกำร 

2,470.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่เสนอ 2,470.๐๐ บำท 

ร้ำนอัมพรพำนิช 

รำคำที่ตกลงซื้อ 2,470.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

149/๒๕64    
ลว. 18 ส.ค.  

64 

19 วัสดุกอ่สร้ำง 

รวม 38  รำยกำร 

31,898.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง เอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 31,898.๐๐ บำท 

เอี่ยมทิพย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 31,898.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

150/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

20 วัสดุก่อสร้ำง 

รวม 48   รำยกำร 

44,497.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง เอี่ยมทิพย ์

รำคำที่เสนอ 44,497.๐๐ บำท 

เอี่ยมทิพย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 44,497.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

151/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

         

 



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

21 

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 ้

152/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

22 

วัสดุคอมพิวเตอร ์

รวม  1  รำยกำร 

12,900.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 12,900.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 12,900.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

153/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

23 

วัสดุกำรเกษตร 

รวม 1  รำยกำร 

12,500.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 12,500.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 12,500.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

154/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

24 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม 1   รำยกำร 

13,000.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 13,000.๐๐ บำท 

บริษัท ไอดัก จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 13,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

155/๒๕64    
ลว. 25 ส.ค.  

64 

25 

วัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย ์

รวม 7  รำยกำร 

18,000.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่เสนอ 18,000.๐๐ บำท 

ร้ำนสุวรรณพำณิชย ์

รำคำที่ตกลงซื้อ 18,000.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

156/๒๕64    
ลว. 27 ส.ค.  

64 

 

 

  

 

 

      



 

ล ำดับที ่ งำนจัดซื้อหรือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจ้ำง 
รำคำ
กลำง 

วิธีจัดซื้อหรือจัด
จ้ำง 

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ 
ผู้ไดร้ับกำรคัดเลือก และรำคำที่ตกลง

ซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดยสรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำร

ซื้อหรือจ้ำง 

26 

วัสดุส ำนักงำน 

รวม 1  รำยกำร 

9,800.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

รำคำที่เสนอ 9,800.๐๐ บำท 

บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 

รำคำที่ตกลงซื้อ 9,800.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

157/๒๕64    
ลว. 31 ส.ค.  

64 

27 

วัสดุคอมพิวเตอร ์

รวม 1  รำยกำร 

7,350.๐๐ - วิธีเฉพำะเจำะจง หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่เสนอ 7,350.๐๐ บำท 

หจก.คลังเครื่องเขียนอภิญญำ 

รำคำที่ตกลงซื้อ 7,350.๐๐ บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

158/๒๕64    
ลว. 31 ส.ค.  

64 

28 

จ้ำงซ่อมรถยนต์  80-5545 อุตรดิตถ ์

 

รวม  8  รำยกำร 

9,720.00 - วิธีเฉพำะเจำะจง อู่สืบกำรช่ำง 

รำคำที่เสนอ 9,720.00 บำท 

อู่สืบกำรช่ำง 

รำคำที่ตกลงจ้ำง 9,720.00 บำท 

รำยละเอียด
ถูกต้องและไม่
เกินวงเงินท่ี
ประมำณไว ้

ใบสั่งจ้ำง  

33/๒๕64 

ลว. 30 ส.ค.64 

         

         

         

 
 
 
 
 

         

         


