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

๑ 1-ก.พ.-62 อาหารปลากินพชืเล็ก 130 กส 55,900    55,900    เฉพาะเจาะจง บ.ต้นเกษตรจ ากัด บ.ต้นเกษตรจ ากัด วสัดุที่จัด 0201/62
ร าละเอียด 2,250 กก. 28,125    28,125    รวม 104,025 ซ้ือตรงตาม

ปลาป่น 500 กก. 20,000    20,000    คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

2 4-ก.พ.-62 สมุด 20 เล่ม 200         200         " บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด " 0202/62
ปากกาหมึกสีน้ าเงิน 20 ด้าม 100         100         รวม 410
กระดาษ A4 1 รีม 110         110         

3 4-ก.พ.-62 ป้ายไวนิลโครงการฝึกอบรม 1,000      1,000       " บ.สิงห์บุรีกันสาด บ.สิงห์บุรีกันสาด " 0203/62
การพัฒนาเกษตรกรสู่ แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด
Smart farmer จ.ลพบุรี รวม 1,000
1.3*3 เมตร

4 4-ก.พ.-62 กระเป๋าเอกสาร 20 ใบ 700         700         " จอมขวัญ   ยืนยาว จอมขวัญ   ยืนยาว " 0204/62
รวม 700 6-ก.พ.-62

แบบ สขร.๑
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน.....กุมภาพันธ.์...๒๕62
ชื่อ หน่วยงาน... ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดสิงหบ์รุี

ปงีบประมาณ ๒๕๖2



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

๕ 6-ก.พ.-62 ทอ่คอถังน้ ามันโซล่า 1 หน่วย 500         500         เฉพาะเจาะจง สมยศ การช่าง สมยศ การช่าง วสัดุที่จัด 0205/62
กรองโซล่า 1 ลูก 600         600         รวม 1,500 ซ้ือตรงตาม 11-ก.พ.-62
ค่าแรง 400         400         คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

6 6-ก.พ.-62 เช็คระยะ 1 งาน 1,150      1,150       " บ.โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากัด บ.โตโยต้าสิงหบ์รีุ จ ากัด " 0206/62
น้ ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง L 151         151         รวมvat7% 2614.55 11-ก.พ.-62
น้ ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง G 873         873         
ปะเก็น 1 ชุด 20           20           
กรองน้ ามันเคร่ือง 1 ลูก 200         200         
จารบีเบรค 1 หน่วย 50           50           

7 13-ก.พ.-62 กรองโซล่า 1 ลูก 500         500         " สมยศ  การช่าง สมยศ  การช่าง " 0207/62
ค่าแรง 100         100         รวม 600 14-ก.พ.-62

8 14-ก.พ.-62 ปุย๋ 46-0-0    1 กส 790         790         " เลิศพิทยาคุณ เลิศพิทยาคุณ " 0208/62
ปุย๋ 16-20-0  1 กส 796         796         รวมvat7% 3601.62 18-ก.พ.-62
กากถั่วเหลือง   1 กส 1,780      1,780       

9 18-ก.พ.-62 แบตเตอร่ี GS 120  2ลูก 6,400      6,400       " สมยศ การช่าง สมยศ การช่าง " 0209/62
ขั้วแบตเตอร่ี 2 ขั้ว 120         120         รวม 6,520 20-ก.พ.-62



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

๑๐ 20-ก.พ.-62 กระเป๋าเอกสาร 130 ใบ 4,550      4,550       เฉพาะเจาะจง จอมขวญั   ยืนยาว จอมขวญั   ยืนยาว วสัดุที่จัด 0210/62
รวม 4,550 ซ้ือตรงตาม 21-ก.พ.-62

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

11 20-ก.พ.-62 สมุด 130 เล่ม 1,300      1,300       " บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด " 0211/62
ปากกาลูกล่ืน  น้ าเงิน 100 ด้าม 500         500         รวม 2,940 21-ก.พ.-62
ปากกาลูกล่ืน   30 ด้าม 150         150         
กระดาษ A4 10 รีม 990         990         

12 20-ก.พ.-62 ป้ายไวนิลโครงการ 1,400      1,400       " บ.สิงห์บุรีกันสาด บ.สิงห์บุรีกันสาด " 0212/62
Smart farmer จ.ลพบุรี แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด แอนด์ อิงค์เจ็ท จ ากัด 22-ก.พ.-62
1.4*4 เมตร รวม 1,400

13 20-ก.พ.-62 ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟต (0-46-0) 1,400      1,400       " บ.ต้นเกษตร จ ากัด บ.ต้นเกษตร จ ากัด " 0213/62
1 กระสอบ รวม 1,400 21-ก.พ.-62

14 20-ก.พ.-62 หมึกพิมพ์ A79 3 กล่อง 2,100      2,100       " ร้านสะบายดี ร้านสะบายดี " 0214/62
รวม 2,100 21-ก.พ.-62

15 20-ก.พ.-62 ชุดควบคุมไฟฟ้าส านักงาน 695         695         " เลิศพิทยาคุณ เลิศพิทยาคุณ " 0215/62
รวมvat7% 743.65 21-ก.พ.-62



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

๑๖ 20-ก.พ.-62 ถ่ายเอกสารการตรวจรับรองฟาร์ม ๑๐๕๐ ๑๐๕๐ เฉพาะเจาะจง ฟลุ๊คก็อปปี้ ฟลุ๊คก็อปปี้ วสัดุที่จัด 0215/62
ตามมาตราฐานความปลอดภัย รวม 1,050 ซ้ือตรงตาม 25-ก.พ.-62

คุณลักษณะ

เฉพาะที่ต้อง

การจัดซ้ือ

17 25-ก.พ.-62 น้ ายาขัดเคลือบเงา 1 ขวด 70 70 " บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด บ.คลังวทิยาศึกษา จ ากัด " 0216/62
น้ ายาล้างจาน 4 ขวด 184 184 รวม 865
กระดาษทิชชู่ 3 แพ็ค 405 405
น้ ายาท าความสะอาดพืน้ 206 206


