
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 ๑ มิ.ย. ๖๓ ซูฟรีแฟต 1 ขวด 3,200     3,200     เฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จก. บ. ต้นเกษตร จก. วัสดุท่ีจัด 0601/63
โมทิเล่ียม-เอ็ม 300 เม็ด 1,275     1,275     รวม 4,475 ซ้ือตรงตาม ลว 1 มิ.ย. 63

คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีต้อง
การจัดซ้ือ

2 ๑ มิ.ย. ๖๓ ซินนาแฟค (BUS) 1 ขวด 2,500     2,500     เฉพาะเจาะจง บ. ต้นเกษตร จก. บ. ต้นเกษตร จก. " 0602/63
รวม 2,500 ลว 1 มิ.ย. 63

3 ๘ มิ.ย. ๖๓ หมึกพิมพ์ HP/12A 3 ตลับ 1,470     1,470     เฉพาะเจาะจง สะบายดีเซอร์วิส สะบายดีเซอร์วิส " 0603/63
รวม 1,470 ลว 8 มิ.ย. 63

4 ๘ มิ.ย. ๖๓ หมึกพิมพ์ HP/79A 2 ตลับ 980        980        เฉพาะเจาะจง สะบายดีเซอร์วิส สะบายดีเซอร์วิส " 0604/63
รวม 980 ลว 8 มิ.ย. 63

5 ๘ มิ.ย. ๖๓ หมึกพิมพ์ HP/79A 2 ตลับ 980        980        เฉพาะเจาะจง สะบายดีเซอร์วิส สะบายดีเซอร์วิส " 0605/63
รวม 980 ลว 8 มิ.ย. 63

6 ๘ มิ.ย. ๖๓ ฮอร์โมน 17 methyltestosterone 2 ขวด 3,800     3,800     เฉพาะเจาะจง บ.ไอดัก จก. บ.ไอดัก จก. " 0606/63
รวม 980 ลว 8 มิ.ย. 63

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุยำยน 2563

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖3
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7 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 งวดงาน 7,200     7,200     เฉพาะเจาะจง นายลอง ผมงาม นายลอง ผมงาม วัสดุท่ีจัด 0607/63
(นายลอง ผมงาม ก.ค.63 ) รวม 7,200 ซ้ือตรงตาม ลว 30 มิ.ย. 63

คุณลักษณะ
เฉพาะท่ีต้อง
การจัดซ้ือ

8 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 งวดงาน 7,200     7,200     เฉพาะเจาะจง นายทองใบ ม่ิงตระกูล นายทองใบ ม่ิงตระกูล " 0608/63
(นายลอง ผมงาม ก.ค.63 ) รวม 7,200 ลว 30 มิ.ย. 63

9 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ น้้ามันดีเซล 400 ลิตร 8,856     8,856     เฉพาะเจาะจง หจก.วิบูลพาณิชย์สิงห์บุรีหจก.วิบูลพาณิชย์สิงห์บุรี " 621131
แก๊สโซฮอล์ 95 200 ลิตร 4,360     4,360     รวม 13,216 ลว 30 มิ.ย. 63

10 ๓๐ มิ.ย. ๖๓ ตรวจเช็คระยะ 410000 กม. 1 ระยะ 1,219     1,219     เฉพาะเจาะจง บ. โตโยต้าสิงห์บุรี จก. บ. โตโยต้าสิงห์บุรี จก. " 0608/63
น้้ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง L 1 แกลลอน 15,050   15,050   รวม VAT7% ลว 30 มิ.ย. 63
น้้ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง G 1 แกลลอน 15,050   15,050   รวม 3,103.54
ตะก่ัวแปะ 8 แผ่น 120        120        
ประเก็นรองน๊อตถ่ายน้้ามันเคร่ือง 1 ตัว 20          20          
กรองน้้ามันเคร่ือง 1 ชุด 200        200        
ปรับถ่วงล้อ (2 ล้อ) 1 ชุด 318        318        
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