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

๑ 3-ก.ค.-60 น้้ามันดีเซล 185 ลิตร 4,586.55 4,586.55  ตกลงราคา หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ วสัดุที่จัด 0701/60
รวม 4,586.55 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่31 ก.ค. 60

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

2 3-ก.ค.-60 น้้าด่ืม 50 ถัง 500         500         " ดี ดี น้้าด่ืม ดี ดี น้้าด่ืม " 0702/60
รวม 500 ลงวันที ่3-20 ก.ค. 60

3 3-ก.ค.-60 น้้ามันเคร่ือง 695         695         " สมยศการช่าง สมยศการช่าง " 0703/60
ไส้กรองน้้ามันเคร่ือง 198         198         รวม 5,943.00 ลงวันที ่5 ก.ค. 60
น้้ามันเบรก 200         200         
กระบอกเบรก 1,950      1,950       
ลูกยางแม่ปัม๊เบรกบน 1,700      1,700       
ค่าแรง 1,200      1,200       

4 3-ก.ค.-60 น้้ามันดีเซล 177.04 ลิตร 4,341      4,341.12  " หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ " 0704/60
รวม 4,341.12 ลงวันที ่3-10 ก.ค. 60

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....กรกฎาคม....๒๕60
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

๕ 3-ก.ค.-60 น้้ามันดีเซล 400 ลิตร 9,876      9,876       ตกลงราคา หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ วสัดุที่จัด 0705/60
รวม 9,876 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่7 ก.ค. 60

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

6 4-ก.ค.-60 สายยางอ่อน 6 หุน 7,000      7,000       " สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ " 0706/60
ถังน้้าพลาสติกทรงสูง 2,700      2,700       รวม 13,458 ลงวันที ่6 ก.ค. 60
ตะขอปล่อยน้้า 450         450         
สายยางใส 3,300      3,300       

7 5-ก.ค.-60 อาหารปลากินเนื้อเม็ดใหญ่ 137,800  137,800  " โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล " 0707/60
อาหารปลากินเนื้อเม็ดกลาง 70,000    70,000    รวม 221,235 ลงวันที ่7 ก.ค. 60
อาหารปลากินเนื้อเม็ดเล็ก 10,635    10,635    *งบพัฒนาจังหวัด*
ร้าละเอียด 2,800      2,800       

8 5-ก.ค.-60 อาหารปลาดุกเม็ดเล็ก 102,243  102,243  " โอเวอร์ออล โอเวอร์ออล " 0708/60
อาหารปลาดุกเม็ดกลาง 10,720    10,720    รวม 112,963 ลงวันที ่7 ก.ค. 60

*งบพัฒนาจังหวัด*
9 7-ก.ค.-60 ซีรีนอยตูดปัม๊ 6,300      6,300       " สมยศการช่าง สมยศการช่าง " 0709/60

เช็คปัม๊ 9,500      9,500       รวม 19,300 ลงวันที ่7 ก.ค. 60
ค่าแรง 3,500      3,500       



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

๑๐ 7-ก.ค.-60 แผ่นซิม+เช็ควาล์ว 3,040      3,040       ตกลงราคา สมยศการช่าง สมยศการช่าง วสัดุที่จัด 0710/60
เช็คหัวฉีดพร้อมเปล่ียน 3,000      3,000       รวม 15,240 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่17 ก.ค. 60
อัดห้องเผาไหม้ 2,000      2,000       คุณลักษณะ

หัวเผา 2,800      2,800       เฉพาะที่ต้อง

ประเก็นฝาสูบ 1,400      1,400       การจัดซ้ือ

ล้างหม้อน้้า 1,000      1,000       
ค่าแรง 2,000      2,000       

11 13-ก.ค.-60 น้้ามันแก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร 2,575      2,575       " หจก.วบิลูย์พานิชย์ หจก.วบิลูย์พานิชย์ " 0711/60
รวม 2,575 ลงวันที ่13 ก.ค. 60

12 13-ก.ค.-60 โคมไฟทางพร้อมหลอดไฟ 8,000      8,000       " เลิศพิทยาคุณ เลิศพิทยาคุณ " 0712/60
หลอดตะเกียบ 6,000      6,000       รวมVat7% 16}702.70 ลงวันที ่13 ก.ค. 60
สายไฟ 100 เมตร 1,450      1,450       
น็อตเกลียว 2 หุน 160         160         

13 14-ก.ค.-60 ยาเสริมฤทธิ ์(motilium) 6,375      6,375       " ต้นเกษตร จ้ากัด ต้นเกษตร จ้ากัด " 0713/60
รวม 6,375 ลงวันที ่17 ก.ค. 60

14 14-ก.ค.-60 มุ้งเขียวขนาด 120*500*120 ม. 2,280      2,280       " จอมขวัญ   ยืนยาว จอมขวัญ   ยืนยาว " 0714/60
มุ้งเขียวขนาด 120*300*90 ม. 1,500      1,500       รวม 3,780 ลงวันที ่19 ก.ค. 60



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

๑๕ 14-ก.ค.-60 ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้้า DO 1,400      1,400       ตกลงราคา ไอดัก จ้ากัด ไอดัก จ้ากัด วสัดุที่จัด 0715/60
ชุดวิเคราะห์คุณภาพน้้า pH 700         700         รวม 5,900 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่24 ก.ค. 60
ชุดวเิคราะหคุ์ณภาพน้้า NH4+ 1,400      1,400       คุณลักษณะ

ชุดวเิคราะหคุ์ณภาพน้้า NO2- 900         900         เฉพาะที่ต้อง

ชุดวเิคราะหคุ์ณภาพน้้า CaCo3 700         700         การจัดซ้ือ

ชุดทดสอบยาในอาหาร 5,900      5,900       

16 14-ก.ค.-60 อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก 18,000    18,000    " ไอดัก จ้ากัด ไอดัก จ้ากัด " 0716/60
อาหารปลากินพืชเม็ดใหญ่ 22,400    22,400    รวม 50,400 ลงวันที ่21 ก.ค. 60

17 14-ก.ค.-60 ตาข่ายคุมบ่อ 50เมตร 3,895      3,895       " ต้นเกษตร จ้ากัด ต้นเกษตร จ้ากัด " 0717/60
ตาข่ายคุมบ่อ 100 เมตร 15,354.50     15,354.50      รวม 19,249.50 ลงวันที ่21 ก.ค. 60

18 17-ก.ค.-60 น้้าเกลือ (NSS) 4ขวด 180         180 " ศิริชัย เภสัช ศิริชัย เภสัช " 0718/60
รวม 180 ลงวันที ่24 ก.ค. 60

19 18-ก.ค.-60 ถังพลาสติกเก็บความเย็น 2,900      2900 " ไอดัก จ้ากัด ไอดัก จ้ากัด " 0719/60
ลงวันที ่25 ก.ค. 60








