
สรุปผลการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางในรอบเดือนตุลาคม  2561 
กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตวน้ํา กรมประมง จังหวัดปทุมธานี 

 ณ วันที่  31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือ

จาง 

1 จัดเชาบริการสัญญาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 
หมายเลข  09 1120 7098 ใชกับ

ครุภัณฑ 1628-0105-0024 
(คาบริการรายเดือน 699 ดังนี้ ไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน 12 เดือน ตั้งแต
วันท่ี  1 ต.ค.  61 ถึง 30  ก.ย. 62) 

1,000.-  - 

 

โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

บจก. ดีแทค ไตรเน็ต                                                        
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริงไมเกิน 1,000.- 

บาท ตามคําสั่งกรมประมงท่ี 
939/2556 ลงวันท่ี 19 พ.ย. 2556 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
1/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

2 จัดเชาบริการเชาบริการอินเตอรเน็ต Hi 
speed Internet หมายเลข 
9604725131 (ตั้งแต 1 ต.ค. 61 ถึง 
30 ก.ย. 62) เดือนละ 640.93 บาท 
รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

640.93  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

บจก. ทรู อินเตอรเน็ต คอรปอเรชั่น                          
ราคาท่ีเสนอ 640.93 บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา
2/2561 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

3 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
ดูแล และบํารุงรักษาสวน ตนไม (เริ่ม
จาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

9,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

นายอัมพร  เผือกลาดพราว                          
ราคาท่ีเสนอ 9,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
3/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

4 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางมิตร  มิตรดอน                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางมิตร  มิตรดอน                     
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
4/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

 

แบบ สขร. ๑ 



 ต.ค. 61/หนาท่ี ๒/3 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือ

จาง 

5 จางเหมาบริการงานทําความสะอาด 
(เริ่มจาง 1 ต.ค. 61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

8,0๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

นางสุพัตรา  แจมแจง                          
ราคาท่ีเสนอ 8,0๐๐.- บาท 

รายละเอียด
การจางเหมา
บริการสม

ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งจาง 
5/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

6 จัดเชาเคร่ืองถายเอกสาร                                   
(ราคาแผนละ 0.50 บาท โดยคิดจาก
มิเตอร รวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว หัก
กระดาษเสีย 2% ตั้งแตวันท่ี 1 ต.ค. 
61 ถึง 30 ก.ย. 62) 

5,8๐๐.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีประมาณการ 5,8๐๐.-

บาท 

บจก. ฟูจิ ซีร็อกช (ประเทศไทย)                                 
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 5,8๐๐.-บาท 

เงื่อนไข
รายละเอียด
เหมาะสมกับ
ราคาท่ีเสนอ 

ใบสั่งเชา 
6/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

7 จัดซ้ือครุภัณฑการเกษตร จํานวน 1 
เครื่อง                                         
- เครื่องสูบน้ํามอเตอรไฟฟา สูบน้ําไดไม
นอยกวา 450 ลิตร   

10,000.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. วีระมาศการเกษตร                 
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 11,000 บาท 

บจก. วีระมาศการเกษตร                 
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 11,000 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง
7/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

8 จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 2 
เครื่อง                                         
- เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง    

44,000.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. เมิดไวดเทรดไทย                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 44,000 บาท 

บจก. เมิดไวดเทรดไทย                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 44,000 บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง
8/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

9 จัดซ้ือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 
เครื่อง                                         
- เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน
ประมวลผลแบบท่ี 1  

36,786.60  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

หจก. บูรพา อินเตอรซัพพลาย                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 36,786.60 

บาท 

หจก. บูรพา อินเตอรซัพพลาย                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 36,786.60 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง 
9/2562 ลง
วันท่ี 24/

ต.ค./2561 

 



 ต.ค. 61/หนาท่ี ๓/3 
 

ลําดับท่ี งานจัดซ้ือหรือจัดจาง 
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจาง 
ราคา
กลาง 

วิธีจัดซ้ือ
หรือจัดจาง 

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 
ผูไดรับการคัดเลือก และราคาท่ีตกลงซ้ือ

หรือจาง 

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป 

เลขท่ีและวันท่ี
ของสัญญา

หรือขอตกลง
ในการซ้ือหรือ

จาง 

10 จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เครื่อง                                         
- เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอน 2 
มิลลิเมตร  

81,000.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 81,000.- บาท 

บจก. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 81,000.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง 
10/2562 
ลงวันท่ี 24/
ต.ค./2561 

11 จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เครื่อง                                         
- เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 2 ตําแหนง   

34,200.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 34,200.- บาท 

บจก. ไซแอนติฟค โปรโมชั่น                  
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 34,200.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง 
11/2562 
ลงวันท่ี 24/
ต.ค./2561 

12 จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร 9,630.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บมจ. ลินเด (ประเทศไทย)                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,630.- บาท 

บมจ. ลินเด (ประเทศไทย)                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 9,630.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
12/2562 
ลงวันท่ี 29/
ต.ค./2561 

13 จัดซ้ือครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 1 
เครื่อง                                         
- เครื่องดุดจายสารละลายอัตโนมัติ   

21,800.-  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. แล็บ ลีดเดอร                       
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 21,800.- บาท 

บจก. แล็บ ลีดเดอร                       
ใบแจงหนีต้ามท่ีใชจริง 21,800.- บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งจาง 
13/2562 
ลงวันท่ี 29/
ต.ค./2561 

14 จัดซ้ือวัสดวุิทยาศาสตร 29,938.60  - โดยเฉพาะ
เจาะจง 

บจก. ไลฟ ไซเอนซ เอพี                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 29,938.60 

บาท 

บจก. ไลฟ ไซเอนซ เอพี                                  
ใบแจงหนี้ตามท่ีใชจริง 29,938.60 

บาท 

คุณสมบัติของ
วัสดุสมราคาท่ี

เสนอ 

ใบสั่งซ้ือ
14/2562 
ลงวันท่ี 31/
ต.ค./2561 

 
 


