
ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ งบ

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
1 1 ก.ค. 64 สมุดปกอ่อน 37 เล่ม 600          600        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 151/2564

ปากกาลูกล่ืน 37 ด้าม 555.00                      1 ก.ค. 64

2 5 ก.ค. 64 อาหารปลาช่อนใหญ่ 40% 5 กระสอบ 12,200     12,200   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 152/2564
อาหารปลาช่อนใหญ่ 25% 20 กระสอบ                  12,150.00 5 ก.ค. 64

3 6 ก.ค. 64 น  ามันดีเซล 100 ลิตร 6,000       6,000     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 01136
น  ามันแก๊สโซฮออล์ 95 100 ลิตร 5,924.00                   6 ก.ค. 64

4 6 ก.ค. 64 อาหารปลาวัยออ่อนชนิดผง 10 กล่อง 12,600     12,600   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 153/2564

(Powderfeed) 12,500.00                 6 ก.ค. 64

5 7 ก.ค. 64 น  ามันดีเซล 33.85 ลิตร 1,000       1,000     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 01137
1,000.00                   7-ก.ค.-64

6
7 ก.ค. 64 เสาเข็ม 4x3 ศอก 30 ต้น 3,700       3,700     เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิศรีคอนกรีต ร้านโพธ์ิศรีคอนกรีต " ศพจ 154/2564

3,600.00                   7 ก.ค. 64
7 7 ก.ค. 64 คาร์บูเรเตอร์เคร่ืองตัดหญ้า 2 จังหวะ 2 ชุด 2,400       2,400     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 155/2564

เพลาแขนเคร่ืองตัดหญ้า 4 จังหวะ 1 ชุด รวม vat7% 7 ก.ค. 64
2,311.20                   

8 7 ก.ค. 64 คอนนิวเซอรืมอเตอร์ไดโว่ 2 ตัว 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง ราชาการไฟฟ้า ราชาการไฟฟ้า " ศพจ 156/2564

ค่าแรง 2 ตัว 1,260.00                   7 ก.ค. 64
ซ่อมแซมป้ัมน  าแบบจุ่ม หมายเลขครุภัณฑ์
03-022-01970-00

9 7 ก.ค. 64 อาหารอนุบาลลูกสัตว์น  าวัยอ่อน 5 กระสอบ 6,600       6,600     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 157/2564

(ไฮเกร็ด) 6,500.00                   7-ก.ค.-64

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม 2564
ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี

ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซื อ

ส่งเสริมศักยภาพ

เงินทุนหมุนวียน

พระราชด าริ

เงินทุนหมุนวียน

ตรวจสอบ

ธนาคารสินค้า
เกษตร

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า



ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ งบ

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
10 7 ก.ค. 64 ออกซ์เตตร้าไซคลีน 3 กระปุก 1,700       1,700     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 158/2564

1,650.00                   7 ก.ค. 64
11

7 ก.ค. 64 37 ชุด 800          800        เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี " ศพจ 159/2564

740 7 ก.ค. 64

12 7 ก.ค. 64 กระดาษใบประกาศ 1 แพค 2,500       2,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 160/2564

ลิ นแฟ้มพลาสติก 2 ห่อ 2,354.00                   7 ก.ค. 64

กระเป๋าเอกสาร 37 ใบ

เชือกป่าน 1 แพค

13 9 ก.ค. 64 ไขไก่ 2 แผง 800          800        เฉพาะเจาะจง ร้านจอมขวัญ ร้านจอมขวัญ " ศพจ 161/2564

ฟางอัดก้อน 3 ก้อน 791.00                      9 ก.ค. 64

ปุ๋ยคอก 4 กระสอบ

น  ามะพร้าวน  าหอม 10 ลูก

ยาคูลท์ 6 ขวด

ข้าวหมาก 2 ถุง
14 9 ก.ค. 64 ลวดผูกเหล็ก 5 ขด 19,500     19,500   เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 162/2564

ไม้กวาดทางมะพร้าว 6 อัน รวม vat7% 9 ก.ค. 64

วาล์วน  า 0.5 นิ ว 24 ตัว 19,488.98                 

ข้องอ 0.5 นิ ว 24 ตัว

ท่อ 0.5 นิ ว 5 ท่อน

ข้องอ 3/4 24 ตัว

กระดาษทราย 2 เมตร

สกูรปลายสว่าน 1 กล่อง

กระดาษทราย 3 แผ่น

กระเบื องลอนคู่ขาว 50 แผ่น

ไม้ยาว 6 ศอก 5 ท่อน

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเลี ยง

ส่งเสริมศักยภาพ

ส่งเสริมศักยภาพ

ถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม
โครงการส่งเสริมอาชีพประมง 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกร

ตรวจสอบ

ส่งเสริมศักยภาพ



ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ งบ

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

แปรงทาสีด้ามไม้ 2 อัน

น  ามันทาไม้ 1 แกลลอน

ตะปูยิง 1 กล่อง

ดอกสว่าน 6 ดอก

แหวนรองตะปู 1 กล่อง

กระเบื องลอนคู่ 85 แผ่น

แผ่นสมาร์ทบอร์ด 2 แผ่น

แผ่นซีลาย 1 แผ่น

เหล็กกล่อง 2 เส้น

เบรกเหล็กบล็อก 1 ชุด

15 9 ก.ค. 64 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 2 ห่อ 300          300        เฉพาะเจาะจง " ศพจ 163/2564

ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. สีน  าเงิน 8 ด้าม 987.00                      9 ก.ค. 64
ยางลบ 3 ก้อน

ถ่ายนไฟฉาย 1 แพค
16 19 ก.ค. 64 ทรายหยาบ 3 คิว 16,000     16,000   เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 164/2564

หิน 1 พิเศษ (3/4") 3 คิว 15,900.00                 19 ก.ค. 64

ทรายถม 5 คิว

ไม้อัดยาว 10 มม. หนังด า 3 แผ่น

ตะปูตอกไม้ 2x13" 2 กิโลกรัม

อ่างผสมปูน 210 ลิตร สีด า 1 อัน

เหล็กเส้นกลม SR24 9 มม. 30 เส้น

รถเข็นปูนสีระเบิด ล่อแม็กซ์ 12" ล้อq 2 คัน

ปูนซีเมนต์ถุง ตราเสือ 10 ถุง

ปูนซีเมนต์ถุง ตราช้าง 10 ถุง
17 20 ก.ค. 64 ยางรัด 10 กิโลกรัม 1,900       1,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 165/2564

1,800.00                   20 ก.ค. 64
18 20 ก.ค. 64 เชือกใยยัก 8 มม. 8.6 กิโลกรัม 5,600       5,600     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 166/2564

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน



ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ งบ

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ลวดเช่ือมขาว 2.6 มม. 2 ห่อ 5,555.00                   20 ก.ค. 64
ข้อต่อตรง 2x1/2 6 อัน

ข้องอ 3 อัน

ข้อต่อตรง 3 3 อัน

ข่องอ 2 1 อัน
กาวทาท่อน  าไทย 500 ก. 1 กระป๋อง

เหล็กกล่อง 1x1 นิ ว 12 เส้น
20 20 ก.ค. 64 ลวดหนาม 5 ขด 1,100       1,100     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 167/2564

ลวดผูกเหล็ก 1 ขด 1,095.00                   20 ก.ค. 64
21 20 ก.ค. 64 เกลือ 500 กิโลกรัม 2,300       2,300     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 168/2564

2,250.00                   20 ก.ค. 64
22 20 ก.ค. 64 อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก 20 กระสอบ 8,700       8,700     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 169/2564

8,600.00                   20 ก.ค. 64
23 20 ก.ค. 64 น  าด่ืม 50 ถัง 500          500        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม ดี ดี น  าด่ืม ดี ดี " ศพจ 170/2564

500.00                      20 ก.ค. 64
24 20 ก.ค. 64 แผ่นใสลอนคู่ 1 แผ่น 3,100       3,100     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 171/2564

สายพาน 2 เส้น รวม vat7% 20 ก.ค. 64
สายยาง 5 หุน 1 ขด 3,076.25                         

25 21 ก.ค. 64 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 5 รีม 1,000       1,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 172/2564
กระดาษทิชชู แพค 24 ม้วน 1 แพค 900.00                      21 ก.ค. 64
น  ายาล้างห้องน  า 3 ขวด
เทบใส 1 นิ ว 2 ม้วน

เทปกาวใส 1 ม้วน

ใบมีดคัดเตอร์ 1 ห่อ

เทปใส 2 นิ ว 1 ม้วน

26 22 ก.ค. 64 ล้างเคร่ืองปรับอากาศ + เติมน  ายาแอร์ 1 เคร่ือง 3,300       3,300     เฉพาะเจาะจง ร้านกิตติเคร่ืองเย็น ร้านกิตติเคร่ืองเย็น " ศพจ 173/2564
หมายเลขครุภัณฑ์ 
60-117-1003001004271104-
001

3,210.00                   22 ก.ค. 64
ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง
หมายเลขครุภัณฑ์ 
60-117-10030010004271104-
002

ธนาคารสินค้า
เกษตร

พัฒนาคุณภาพ
สินค้า

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเลี ยง

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

ตรวจสอบ

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

เงินทุนหมุนวียน

ตรวจสอบ



ล ำดับท่ี วัน/เดือน/ปี งำนจัดซ้ือ/จัดจ้ำง จ ำนวน หน่วยนับ  วงเงินท่ีจะ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือเสนอรำคำ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือก เหตุผลท่ีเลือก เลขท่ี/วันท่ีของสัญญำ งบ

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง
ล้างเคร่ืองปรับอากาศ 1 เคร่ือง

หมายเลขครุภัณฑ์ 01-103-00614-00

27 22 ก.ค. 64 กระดาษ a4 80 แกรม 10 รีม 1,000       1,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 174/2564
ปากกาลูกล่ืน 0.5 มม. สีน  าเงิน 2 ด้าม 1,000.00                   22 ก.ค. 64

28 22 ก.ค. 64 กระดาษ a4 80 แกรม 5 รีม 500          500        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 175/2564
495.00                      22 ก.ค. 64

29 30 ก.ค. 64 คนงานประมง 2 งาน 13,600     13,600   เฉพาะเจาะจง นายประเทือง พรหมสบุตร นายประเทือง พรหมสบุตร " ศพจ 176/2564
13,600.00                 30 ก.ค. 64

ธนาคารสินค้า
เกษตร

พันธุขยาย

เงินทุนหมุนวียน

พัฒนาคุณภาพ
สินค้า


