
ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

๑ 1-พ.ย.-59 น้้ามันเคร่ืองเบนซิน V 120 820         820         ตกลงราคา หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ วสัดุที่จัด 1101/60
น้้ามันเคร่ืองดีเซล PTT 1,508      1,508       รวม 2,328 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่1 พ.ย. ๕๙

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

2 4-พ.ย.-59 สมุดโน๊ตปกแข็ง DP203 675         675         " บ.คลังวิทยาศึกษา บ.คลังวิทยาศึกษา " 1102/60
สมุดโน๊ตปกแข็ง DP201 1,736      1,736       รวม 7779 ลงวันที ่4 พ.ย. ๕๙
กระดาษโฟโต้ 520         520         
ปากกาลูกล่ืน 270         270         
รางปล๊ักไฟ 2,040      2,040       
กระดาษปกสี A4 380         380         
เข็มหมุดปักแผนทีรู่ปขวด 84           84           
เข็มหมุดปักแผนทีรู่ปลูกบอล 84           84           
ปากกาเพ้นท์สีขาว 408         408         
ซองน้้าตาลขนาด 9*12 นิ้ว 260         260         
แฟ้มอ่อน A4 204         204         
แฟ้มเจาะกระดาษ A4 108         108         
ซองน้้าตาลขยายข้าง 11*17 540         540         

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....พฤศจิกายน....๒๕๕๙

ชื่อ หน่วยงาน... ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงหบ์รุี
ปงีบประมาณ ๒๕๖๐



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

ผ้าสักหลาดหน้าเดียว 480         480         

3 4-พ.ย.-59 ผ้าม็อบถูพืน้ 462         462         ตกลงราคา บ.คลังวิทยาศึกษา บ.คลังวิทยาศึกษา วสัดุที่จัด 1103/60
กระดาษช้าระ 405         405         รวม 1127 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่4 พ.ย. ๕๙
น้้ายาถูพืน้ 260         260         คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

4 10-พ.ย.-59 ถุงพลาสติกบรรจุพันธุสั์ตว์น้้า 17,200    17,200    " โอเวอร์ออลคอปเอปร์เรชั่นโอเวอร์ออลคอปเอปร์เรชั่น " 1104/60
ขนาด 20*30 ราคา 200กก. รวม 17200

5 10-พ.ย.-59 แป๊ปพีวีซี 10เส้น 3,500      3,500       " ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ " 1105/60
รวม Vat7% 3745 ลงวันที ่11 พ.ย. ๕๙

6 11-พ.ย.-59 เบรคเกอร์ 2 เฟส 2ตัว 790         790         " ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ " 1106/60
รวม Vat7% 845.30 ลงวันที ่11 พ.ย. ๕๙

7 11-พ.ย.-59 น้้าด่ืม 500         500         " ดีดี น้้าด่ืม ดีดี น้้าด่ืม " 1107/60
รวม 500 ลงวันที ่11 พ.ย. ๕๙

8 11-พ.ย.-59 กระชังมุ้งเขียว ขนาด2*3*1.2 12,000    12,000    " อารีรัตน์   วงค์ทิม อารีรัตน์   วงค์ทิม " 1108/60
ผ้ากันเปือ้น 12 ผืน 1,080      1,080       รวม 18,420
กระบอกฉีดน้้า 12 อัน 540         540         
กระชังมุ้งเขียว ขนาด0.8*1.5*0.8 4,800      4,800       



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

๙ 11-พ.ย.-59 น้้ามันดีเซล 400 ลิตร 9,676      9,676       ตกลงราคา หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ วสัดุที่จัด 1109/60
รวม 9,676 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่11 พ.ย. ๕๙

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

10 11-พ.ย.-59 เปล่ียนแกนพวงมาลัย 600         600         " บ.โตโยต้าสิงห์บุรี บ.โตโยต้าสิงห์บุรี " 1110/60
โช๊คอัพหลัง 200         200         รวม VAT7% 9683.50 ลงวันที ่14 พ.ย. ๕๙
เปล่ียนด้านตรงข้าม 50           50           
แตร 500         500         
ผ้ากันฝุ่นแกนพวงมาลัย 600         600         
โช๊คอัพหลัง D-cab_kun 1,690      1,690       
ขดลวดแท่นแตรพวงมาลัย 5,410      5,410       

11 14-พ.ย.-59 พันมอเตอร์ 3แรงม้า 3,600      3,600       " อาชาการไฟฟ้า อาชาการไฟฟ้า " 1111/60
คอนนีเซอร์ 250F 580         580         รวม 4980 ลงวันที ่15 พ.ย. ๕๙
คอนนีเซอร์ 40F 800         800         

12 14-พ.ย.-59 แผ่นผนังสมาร์ทบอร์ด 790         790         " ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ " 1112/60
ตะปูหัวโต 50           50           รวม Vat7% 4601 ลงวันที ่14 พ.ย. ๕๙
ใบเล่ือยตัดเหล็ก 1,440      1,440       
ปูนยาแนว 120         120         
หลอดไฟฟ้า (หลอดตะเกียบ) 1,900      1,900       



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

๑๓ 15-พ.ย.-59 น็อตเบอร์ 10 ยาง 0.5 นิ้ว 850         850         ตกลงราคา ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ วสัดุที่จัด 1113/60
ใบมีดตัดหญ้าเคร่ืองร่อน 3,600      3,600       รวม Vat7% 6634 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่15 พ.ย. ๕๙
คราดมือเสือแบบพลาสติก 1,800      1,800       คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

14 16-พ.ย.-59 ล้อยางรถเข็นพร้อมชุดเพลา 1,990      1,990       " ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ " 1114/60
รวม VAT7% 2129.30 ลงวันที ่16 พ.ย. ๕๙

15 16-พ.ย.-59 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 40,000    40,000    " หจก.กิตติเคร่ืองเย็น หจก.กิตติเคร่ืองเย็น " 1115/60
ขนาด 36000 BTU รวม 66000 ลงวันที ่19 พ.ย. ๕๙
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 26,000    26,000    
ขนาด 18000 BTU

16 16-พ.ย.-59 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 2,545      2,545       " หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ " 1116/60
100 ลิตร รวม 2545 ลงวันที ่18 พ.ย. ๕๙

17 17-พ.ย.-59 คีย์บอร์ด 2 อัน 440         440         " ร้านสะบายดีตอมพวิเตอร์ ร้านสะบายดีตอมพวิเตอร์ " 1117/60
เมาส์ 2 อัน 300         300         รวม 850 ลงวันที ่17 พ.ย. ๕๙
ตัวส้ารองข้อมูล 1 อัน 110         110         

18 17-พ.ย.-59 คีย์บอร์ด 1 อัน 220         220         " ร้านสะบายดีตอมพวิเตอร์ ร้านสะบายดีตอมพวิเตอร์ " 1118/60
เมาส์ 1 อัน 150         150         รวม 480 ลงวันที ่17 พ.ย. ๕๙
ตัวส้ารองข้อมูล 1 อัน 110         110         



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

๑๙ 17-พ.ย.-59 นางสาวเอมวลี   แก้วพลิา 
นักวชิาการประมงปฏบิติัการ
รักษาราชการแทน
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด
สิงหบ์รีุ

305         305         ตกลงราคา บ.คลังวิทยาศึกษา 
รวม 4970.00

บ.คลังวิทยาศึกษา วสัดุที่จัดซ้ือตรง
ตามคุณลักษณะ
เฉพาะที่ต้องการ

จัดซ้ือ

        1119/60          
  ลงวันที ่23 พ.ย. 59

นายสุชาติ   ผ่ึงฉิมพลี 
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด
สิงหบ์รีุ

610           610            

ชื่อที่อยู่หน่วยงาน 370           370            

เลขที่หนังสือ กษ.0515.16.3/ 370           370            

นางมฌฑิรา   สุขสมนึก เจ้า
พนักงานธรุการช้านาญการ 
รักษาราชการแทน
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด
สิงหบ์รีุ

305           305            

นางวชิรญาณ   จิระพฒัน์โภคิน
 เจ้าพนักงานประมงช้านาญ
งาน รักษาราชการแทน
ผู้อ้านวยการศูนย์วจิัยและ
พฒันาการเพาะเล้ียงสัตวน์้้าจืด
สิงหบ์รีุ

305           305            



นางมฌฑิรา   สุขสมนึก เจ้า
พนักงานธรุการช้านาญการ

200           200            

ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา

 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

นางวชิรญาณ   จิระพฒัน์โภคิน
 เจ้าพนักงานประมงช้านาญงาน

200           200            

ชื่อและที่อยู่หน่วยงาน 540           540            

ลงรับเอกสารหน่วยงาน 700           700            

ร่าง/พมิพ ์                       
ทาน                            
ตรวจ

540           540            

นางสาวอภิญญา วงษ์
กุหลาบ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการ

220           220            

นางสาวอภิญญา วงษ์
กุหลาบ นักวิชาการประมง
ปฏิบัติการรักษาราชการ
แทนผู้อ้านวยการศูนย์วิจัย
และพัฒนาการเพาะเล้ียง
สัตว์น้้าจืดสิงห์บุรี

305           305            

20 23-พ.ย.-59 ปูนกาว 6ถุง 1,440      1,440       ตกลงราคา ร้าน เลิศวิทยาคุณ ร้าน เลิศวิทยาคุณ วสัดุที่จัด 1120/60
มือจับบานหน้าต่างอลูมิเนียม 2,040      2,040       รวม VAT7% 3723.60 ซ้ือตรงตาม

12 ข้าง คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ



ล าดับที่ วัน/เดือน/ปี งานจัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงนิที่จะ ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายชื่อเสนอราคา ผู้ที่ได้รับคัดเลือก เหตุผลที่เลือก เลขที/่วันที่ของสัญญา
 ซ้ือหรือจ้าง และราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

๒๑ 30-พ.ย.-59 ปูนขาว 2000 กิโลกรัม 8,800      8,800       ตกลงราคา โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล วสัดุที่จัด 1121/60
เกลือเม็ด 1000 กิโลกรัม 5,000      5,000       รวม 15650 ซ้ือตรงตาม

ดิปเทอร์แร็ก 1 ถัง 1,850      1,850       คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

22 30-พ.ย.-59 ร้าละเอียด 1000 กิโลกรัม 13,500    13,500    " โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล " 1122/60
รวม 13500






