
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 4 ส.ค. 64 หมึกพิมพ์ HP 80 แกรม 3 กล่อง 1,800       1,800     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส ศพจ 177/2564

1,770.00                   4 ส.ค. 64

2 4 ส.ค. 64 ซ่อมเคร่ืองปร้ิน เปล่ียนชุดซัพพลาย 1 เคร่ือง 1,900       1,900     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 178/2564
1,800.00                   4 ส.ค. 64

3 4 ส.ค. 64 อาหารสัตว์น้้าวัยอ่อน (ไฮเกร็ด) 5 กระสอบ 12,900     12,900   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 179/2564
อาหารปลาช่อนใหญ่ 10 กระสอบ 12,800.00                 4 ส.ค. 64

4 4 ส.ค. 64 อาหารปลาดุกใหญ่ 10 กระสอบ 4,600       4,600     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 180/2564
4,500.00                   4 ส.ค. 64

5 5 ส.ค. 64 แบตเตอร์ GS 1 ลูก 3,300       3,300     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 181/2564
(บฉ 3279) 3,200.00                   5 ส.ค. 64

6
5 ส.ค. 64 สายพานแอร์ 1 เส้น 2,700       2,700     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 182/2564

สายพานพัดลม 1 เส้น 2,690.00                   5 ส.ค. 64
น้้ามันเคร่ือง 10 ลิตร

ไส้กรอง 1 ลูก
ค่าแรง 1 หน่วยนับ

7 6 ส.ค. 64 ปุ๋ยซุปเปร์ฟอสเฟต 1 กระสอบ 3,200       3,200     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 183/2564
กากถ่ัวเหลือง 1 กระสอบ 3,150.00                   6 ส.ค. 64

8 6 ส.ค. 64 อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก 18% 30 กระสอบ 24,500     24,500   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 184/2564

ร้าละเอียด 500 กิโลกรัม 24,500.00                 6 ส.ค. 64
เกลือ 300 กิโลกรัม
ปลาป่น 100 กิโลกรัม

หมายเลขครุภัณฑ์ 
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พระราชด้าริ

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

พันธุขยาย

ตรวจสอบ

พระราชด้าริ

เงินทุนหมุนวียน

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2564

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซ้ือ

พันธุขยาย



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
9 10 ส.ค. 64 อาหารปลาช่อนเม็ดกลาง 40% 10 กระสอบ 31,000     31,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 185/2564

อาหารปลาดุกกลาง 10 กระสอบ 30900.00 10 ส.ค. 65

อาหารปลากินพืชเม็ดกลาง 15.5% 20 กระสอบ

อาหารปลากินพืชเม็ดใหญ่ 15.5 % 20 กระสอบ

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 1 กระสอบ

ปุ๋ยนา 16-20-0 1 กระสอบ

อามิ 200 ลิตร

ยาฆ่าหญ้าหมาแดง 5 ถุง
10 10 ส.ค. 64 รถตัดหญ้า 2 ล้อ (โครงรถ) 1 ตัว 7,800       7,800     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ้ากัด บริษัท ซีทูล จ้ากัด " ศพจ 186/2564

จานเอ็นตัดหญ้า 2 อัน 7,798.00                   10 ส.ค. 65
ใบมีดตัดหญ้าส่ีเหล่ียม 12"x2x3.5" 6 ใบ

11
11 ส.ค. 64 ออกซิเจน 10 ท่อน 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น " ศพจ 187/2564

รวม vat7% 11 ส.ค. 64
1,284.00                   

12 17 ส.ค. 64 อาหารปลาดุกใหญ่ 25% 15 กระสอบ 26,200     26,200   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ากัด " ศพจ 189/2564

อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก 18% 30 กระสอบ 26,150.00                 17 ส.ค. 64

ร้าละเอียด 200 กิโลกรัม

ปลาป่น 100 กิโลกรัม

13 17 ส.ค. 64 ถ่ายเอกสารประกอบการถ่ายทอด 15 ชุด 800          800        เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี " ศพจ 189/2564

องค์ความรู้โครงการส่งเสริมอาชีพ 757.50                      17 ส.ค. 64

ประมง กิจกรรมพัฒนาศักญภาพ

เกษตรกรรุ่นใหม่

14 18 ส.ค. 64 ไข่ไก่ 2 แผง 400          400        เฉพาะเจาะจง จอมขวัญ ยืนยาว จอมขวัญ ยืนยาว " ศพจ 190/2564

ปุ๋ยคอก 3 กระสอบ 360.00                      18 ส.ค. 64

ส่งเสริมศักยภาพ

ส่งเสริมศักยภาพ

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

พระราชด้าริ

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
15 18 ส.ค. 64 ผ้าเบรก 1 ชุด 7,500       7,500     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 191/2564

ลูกยางเบรก 4 ลูก 7,440.00                   18 ส.ค. 64

ยางกันฝุ่น 4 ลูก

แม่ป้ัมเบรก 1 ตัว

ยอยเพลากลาง 1 ตัว

น้้ามันเบรก 1 กระป๋อง

ตัดต่อเพลากลับ 1 คน

ค่าแรง 1 หน่อย
16 18 ส.ค. 64 ปลอก+ลูกสูบ+แหวน+สลัก 1 ชุด 15,100     15,100   เฉพาะเจาะจง ร้านสุรัตน์การช่าง ร้านสุรัตน์การช่าง " ศพจ 192/2564

ประเก็นชุดใหญ่ 1 ชุด 15,082.00                 18 ส.ค. 64

เจียข้อพร้อมชาร์พ 1 ชุด

ซีลข้อ 1 ชุด

ลูกปัน 1 ชุด

ไส้กรอง+ถ้วยแก้ว+ยางปากก่อง 3 ชุด

โอรังหนังป้ัม+แหวนหัวฉีด 2 ชุด

บ่าวาล์ว 2 ชุด

วาล์ว 2 ชุด

ปลอกวาล์ว 2 ชุด

ลูกป้ัม+วาล์วป้ัม+แหวนวาล์ว+โอรังป้ัม 1 ชุด

หัวฉีด 1 ห่อ

ลูกกล้ิงป้ัม 1 ชุด

ฝาปิดน้้ามันเคร่ือง 1 อัน

น้้ามันเคร่ือง 1 กระป๋อง

ค่าแรง 1 หน่วยนับ
17 19 ส.ค. 64 ถุงซิป 18x28 ซม. 2 กิโลกรัม 1,500       1,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ้ากัด บริษัท คลังวิทยา จ้ากัด " ศพจ 193/2564

เมาส์ 1 อัน 1,458.00                   19 ส.ค. 64

ซองน้้าตาล 9x12 4 มัด

สีสเปรย์ 4 กระป๋อง

พระราชด้าริ

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่



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
กาวแท่ง 3 แท่ง

ลีบแฟ้ม 3 ห่อ
18 19 ส.ค. 64 ป้ายไวนิลโครงการส่งเสริมอาชีพ 1 ป้าย 400          400        เฉพาะเจาะจง สิงห์บุรีกันสาด สิงห์บุรีกันสาด " ศพจ 194/2564

ประมง กิจกรรมพัฒนาศักญภาพ 300.00                      19 ส.ค. 64
เกษตรกรรุ่นใหม่ ขนาด 0.7x1.2 ม.

20 20 ส.ค. 64 ท่อแบนสังกะสี 2"x1"x1.20 มม. 30 ท่อ 29,000     29,000   เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 195/2564
ท่อแบนสังกะสี 3"x1.5"x1.8 มม. 24 ท่อ 28,920.00                 20 ส.ค. 64

21 20 ส.ค. 64 ลูกปัน 11 ต้น 12,000     12,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ้ากัด บริษัท ซีทูล จ้ากัด " ศพจ 196/2564

สายพาน B120 2 เส้น 11,960.00                 20 ส.ค. 64

สายพาน B150 1 เส้น

สายพาน B200 2 เส้น

หลอด LED 18 w แสงขาว 5 หลอด

หลอด LED 18 w แสงเหลือง 15 หลอด

แป๊ปประปา 1.1/4 น้ิว 2 เส้น

เกจลม 1 ชุด

สายลม 10 เมตร
22 20 ส.ค. 64 แป๊ปส่ีเหล่ียม 3" 4 เส้น 6,400       6,400     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 197/2564

ลวดเช่ือม 5 แพค 6,355.00                   20 ส.ค. 64
ใบตัดไฟเบอร์ 14" 5 ช้ิน

ตรวจสอบ

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมศักยภาพ


