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

๑ 4-ม.ิย.-61 ทอ่ PVC ขนาด 3 นิ้ว 15 เส้น 5,175      5,175     เฉพาะเจาะจง เลิศพิทยาคุณ เลิศพิทยาคุณ วสัดุที่จัด 0601/61
ข้อต่อ PVC ตรง ขนาด 3นิ้ว 15 อัน 1,050      1,050     รวม vat7% 23,272.50 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่5 ม.ิย. 61
ข้อต่อ PVC สามทาง ขนาด 3นิ้ว 15 อัน 1,800      1,800     คุณลักษณะ *งบพัฒนาจังหวัด*
ข้อต่อ PVC 90องศา ขนาด 3นิ้ว 10 อัน 880         880        เฉพาะที่ต้อง

บอลวาล์ว ขนาด3 นิ้ว 10 อัน 4,350      4,350     การจัดซ้ือ

ทอ่ PVC ขนาด 2 นิ้ว 12 เส้น 3,240      3,240     
ข้อต่อ PVC ตรง ขนาด 2 นิ้ว 12 อัน 264         264        
ข้อต่อ PVC สามทาง ขนาด 2 นิ้ว 6 อัน 270         270        
ข้อต่อ PVC 90องศา ขนาด 2 นิ้ว 6 อัน 186         186        
บอลวาล์ว ขนาด 2 นิ้ว 5 อัน 925         925        
ทอ่ PVC ขนาด 1 นิ้ว 12 เส้น 1,440      1,440     
ข้อต่อ PVC ตรง ขนาด 1 นิ้ว 12 อัน 108         108        
ข้อต่อ PVC สามทาง ขนาด 1 นิ้ว 6 อัน 84           84          
ข้อต่อ PVC 90องศา ขนาด 1 นิ้ว 12 อัน 108         108        
บอลวาล์ว ขนาด 1 นิ้ว 12 อัน 900         900        
กาวทาท่อ 2 กระป๋อง 970         970        

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....มิถุนายน....๒๕61
ชื่อ หน่วยงาน... ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงหบ์รุี

ปงีบประมาณ ๒๕๖1



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

๒ 4-ม.ิย.-61 กระดาษถ่ายเอกสาร 5 ห่อ 490         490        เฉพาะเจาะจง บ.คลังวทิยาศึกษาจ ากัด บ.คลังวทิยาศึกษาจ ากัด วสัดุที่จัด 0602/61
ปากกาลูกล่ืน 100 ด้าม 500         500        รวม 1,044 ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่4 ม.ิย. 61
ซองขาว 2 มัด 54           54          คุณลักษณะ *งบ smart farmer*

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

3 4-ม.ิย.-61 หมึก TONER HP 12A 1 กล่อง 590         590        " ร้านสะบายดี เซอร์วิส ร้านสะบายดี เซอร์วิส " 0603/61
รวม 590 ลงวันที ่4 ม.ิย. 61

*งบ smart farmer*

4 4-ม.ิย.-61 ไวนิลการประชุมชี้แจงเพื่อพฒันา 700         700        " สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ สิงห์บุรีกันสาด แอนด์ " 0604/61
เกษตรกรสู่ Smart farmer คร้ังที่ 2 อิงค์เจ็ท จ ากัด อิงค์เจ็ท จ ากัด ลงวันที ่4 ม.ิย. 61
ขนาด 1.30*1.80 เมตร รวม 1,000 *งบ smart farmer*
สต๊ิกเกอร์ วันที ่1 ชุด 300         300        

5 4-ม.ิย.-61 ชุดซ่อมแม่ปัม๊คลาต์ล่าง 1 ชุด 700         700        " สมยศการช่าง สมยศการช่าง " 0605/61
น้ ามันเบรก 1 กระป๋อง 150         150        รวม 1,350 ลงวันที ่4 ม.ิย. 61
ค่าแรง 500         500        

6 4-ม.ิย.-61 น้ าด่ืม 50 ถัง 500         500        " น้ าด่ืม ดีดี น้ าด่ืม ดีดี " 0606/61
รวม  500

7 4-ม.ิย.-61 หนังยางวงใหญ่ 5 กิโลกรัม 900         900        " บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด " 0607/61
รวม 900



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

๘ 4-ม.ิย.-61 หนังยางวงใหญ่ 5 กิโลกรัม 900         900        เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด วสัดุที่จัด 0608/61
รวม 900 ซ้ือตรงตาม

๙ 4-ม.ิย.-61 ไรแดง 150 กิโลกรัม 19,500    19,500   " บ.ต้นเกษตร จ ากัด บ.ต้นเกษตร จ ากัด คุณลักษณะ 0609/61
รวม 19,500 เฉพาะที่ต้อง *งบพัฒนาจังหวัด*

การจัดซ้ือ

10 4-ม.ิย.-61 สวิงตาถี่ส าหรับลูกพันธุ์สัตว์น้ า 6 อัน 1,800      1,800     " บ.ต้นเกษตร จ ากัด บ.ต้นเกษตร จ ากัด " 0610/61
สวงิตาห่างส าหรับพ่อแม่พันธุ์สัตวน์้ า 5 อัน 1,750      1,750     รวม 6,115 ลงวันที ่4 ม.ิย. 61
สวิงเนื้อโอร่อนแก้วส าหรับไข่ปลา 3 อัน 950         950        
เกลือเม็ด 100 กิโลกรัม 475         475        
ยาปฎิชีวนะ 2 กระป๋อง 1,100      1,100     

11 4-ม.ิย.-61 ผ้าใบล าเลียงสัตวน์้ า 4*6 เมตร 5,200      5,200     " บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด " 0611/61
รวม vat7% 5,200 ลงวันที ่4 ม.ิย. 61

12 4-ม.ิย.-61 ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว ซีลโค้ง 50กก. 3,950      3,950     " บ.ไอดัก จ ากัด บ.ไอดัก จ ากัด " 0612/61
ถุงพลาสติก 20*30 นิ้ว ซีลคู่ 50กก. 1,875      1,875     รวม vat7% 5,825 ลงวันที ่21 ม.ิย. 61

*เกษตรทฤษฎีใหม*่



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

๑๓ 4-ม.ิย.-61 ร าละเอียด 1,500 กก. 18,750    18,750   เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จ ากัด บ.ต้นเกษตร จ ากัด วสัดุที่จัด 0613/61
ปลาป่น 400 กก. 16,000    16,000   ซ้ือตรงตาม ลงวันที ่21 ม.ิย. 61
ฮอร์โมนสังเคราะห์ 1 กล่อง 2,850      2,850     คุณลักษณะ *เกษตรทฤษฎีใหม*่
ยาเสริมฤทธิ ์830 เม็ด 3,527.50 ####### เฉพาะที่ต้อง
Powder feed (โปรตีน 40%) 2,500      2,500     การจัดซ้ือ

14 4-ม.ิย.-61 หนังยางวงใหญ่ 5 กก. 900         900        " บ.โอเวอร์ออล บ.โอเวอร์ออล " 0614/61
ถุงพสาติก HD ซีลคู่ 18*28 นิ้ว 25 กก. 2,150      2,150     คอร์เปอเรชั่น จ ากัด คอร์เปอเรชั่น จ ากัด ลงวันที ่22 ม.ิย. 61
ถุงพสาติก HD ซีลโค้ง 18*28 นิ้ว 25 กก. 2,200      2,200     รวม 6,790 *เกษตรทฤษฎีใหม*่
ปูนขาว 350 กก. 1,540      1,540     

15 18-ม.ิย.-61 ออกซิเจน 5 ท่อ 600         600        " หจก.สิงหบ์รีุออโต้เพน้ท์ หจก.สิงหบ์รีุออโต้เพน้ท์ " 0615/61
รวม vat7% 642 ลงวันที ่29 ม.ิย. 61

*เกษตรทฤษฎีใหม*่


