
ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน/  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ
หน่วยนับ  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

๑ ๖ ก.ย. ๖๒ กระดาษ A4 80 แกรม 15 รีม 1,485     1,485   เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกา จก. บ.คลังวิทยาศึกา จก. วัสดุท่ีจัด 0901/62 
ปากกาลบค าผิด 3 ด้าม 207        207      รวม 1,767 ซ้ือตรงตาม ลว. 6 ก.ย. 62
ไม้บรรทัดเหล็ก 3 อัน 75          75        คุณลักษณะ

เฉพาะท่ีต้อง

การจัดซ้ือ

2 ๖ ก.ย. ๖๒ ปากกาไวท์บอร์ด (น้ าเงิน) 6 ด้าม 120        120      เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา จก. บ.คลังวิทยาศึกษา จก. " 0902/62
ปากกาไวท์บอร์ด (แดง) 2 ด้าม 40          40        รวม 160 ลว 6 ก.ย. 62

3 ๖ ก.ย. ๖๒ ตรายางข้อความ "ส าเนาคู่ฉบับ" 1 อัน 28          28        เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา จก. บ.คลังวิทยาศึกษา จก. " 0903/62
หมึกเติมแท่นประทับ (น้ าเงิน) 1 อัน 10          10        รวม 106 ลว 6 ก.ย. 62
หมึกเติมแท่นประทับ (แดง) 1 อัน 10          10        
แท่นประทับตรา (น้ าเงิน) 1 อัน 29          29        
แท่นประทับตรา (แดง) 1 อัน 29          29        

4 ๖ ก.ย. ๖๒ เกลือ 200 กิโลกรัม 950        950      เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จก. บ.ต้นเกษตร จก. " 0904/62
รวม 950 ลว 6 ก.ย. 62

5 ๖ ก.ย. ๖๒ ยาปฎิชีวนะ Oxy 2 กระป๋อง 1,100     1,100   เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตร จก. บ.ต้นเกษตร จก. " 0905/62
สวิงแบบกลม 1 อัน 300        300      รวม 1,400 ลว 6 ก.ย. 62

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖2



ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน/  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ
หน่วยนับ  ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

6 ๖ ก.ย. ๖๒ น้ ามันเคร่ือง (6 ลิตร) 1 แกลอน 950        950      เฉพาะเจาะจง สมยศการช่าง สมยศการช่าง วัสดุท่ีจัด 0906/62
ใส้กรองน้ ามันเคร่ือง 1 ลูก 240        240      รวม 1,390 ซ้ือตรงตาม ลว 6 ก.ย. 62
ค่าแรง (ก 4325 สห.) 1 หน่อย 200        200      คุณลักษณะ

เฉพาะท่ีต้อง

การจัดซ้ือ

7 ๖ ก.ย. ๖๒ น้ ามันดีเซล 3,377     3,377   เฉพาะเจาะจง หจก.วิบูลย์พาณิช หจก.วิบูลย์พาณิช " 0907/62
รวม 3,377 ลว 6 ก.ย. 62

8 ๖ ก.ย. ๖๒ ปากกาลบค าผิด 1 ด้าม 69          69        เฉพาะเจาะจง บ.คลังวิทยาศึกษา จก. บ.คลังวิทยาศึกษา จก. " 0908/62
ปากกาลูกล่ืน (น้ าเงิน) 14 ด้าม 70          70        รวม 139 ลว 6 ก.ย. 62

9 ๑๖ ก.ย. ๖๒ อาหารปลากินพืชใหญ่ 15.5 % 30 กระสอบ 9,600     9,600   เฉพาะเจาะจง บ. ไอดัก จก. บ. ไอดัก จก. " 0909/62
ร าละเอียด 30 กระสอบ 1,400     1,400   รวม 11,000 ลว 16 ก.ย. 62

10 ๒๕ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1 งาน 21,600   21,600 เฉพาะเจาะจง นายลอง ผมงาม นายลอง ผมงาม " 0910/62
รวม 21,600 ลว 25 ก.ย. 62

11 ๒๕ ก.ย. ๖๒ จ้างเหมารักษาความปลอดภัย 1 งาน 21,600   21,600 เฉพาะเจาะจง นายทองใบ ม่ิงตระกูล นายทองใบ ม่ิงตระกูล " 0911/62
รวม 21,600 ลว 25 ก.ย. 62


