
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 พ.ย. ๖๒ น ้ำมันดีเซล 400 ลิตร 10,316    10,316    เฉพำะเจำะจง หจก. วิบูลย์พำณิช หจก. วิบูลย์พำณิช วัสดุท่ีจัด 77140
รวม 10,316 ซื อตรงตำม ลว. 5 พ.ย. 62

คุณลักษณะ
เฉพำะท่ีต้อง
กำรจัดซื อ

2 ๗ พ.ย. ๖๒ ตรำยำงครุฑกรมประมง 2 อัน เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. " 1101/62
ลว 7 พ.ย. 62

3 ๗ พ.ย. ๖๒ น ้ำยำล้ำงห้องน ้ำ 12 -ขวด 2,970      2,970      เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. " 1102/62
 น ้ำยำล้ำงจำน 6 ขวด รวม 2,970 ลว 7 พ.ย. 62
 กระดำษช้ำระ 4 แพ็ค
 น ้ำยำขัดเคลือบเงำ 1 ขวด
 น ้ำยำท้ำควำมสะอำดพื น 1 แกลลอน
 ผ้ำถูพื น 6 ผืน
 น ้ำยำเช็ดกระจก 1 ขวด
 สก๊อตไบรต์ฟองน ้ำ 6 อัน
 ไม้กวำดดอกหญ้ำ 12 อัน

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2562
ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี

ปีงบประมำณ ๒๕๖3



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

4 ๗ พ.ย. ๖๒  ซองน ้ำตำลพับ เบอร์2 1 มัด 3,909      3,909      เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. วัสดุท่ีจัด 1103/62
 ธง สท. 60*90 7 ผืน รวม 3,909 ซื อตรงตำม ลว 7 พ.ย. 62
 ธงชำติ 60*90 6 ผืน คุณลักษณะ
 ธงชำติ 120*180 5 ผืน เฉพำะท่ีต้อง
 เทปผ้ำแล็คซีน 2 นิ ว 6 ม้วน กำรจัดซื อ
 หมึกเติมแท่นประทับตรำ (น ้ำเงิน) 2 ขวด
 หมึกเติมแท่นประทับตรำ (แดง) 1 ขวด
 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์8 12 กล่อง
 ลวดเย็บกระดำษ เบอร์3 24 กล่อง
 คลิบบอร์ด 6 แผ่น
 บัญชีวัสดุปกเคลือบ ใหญ่ 3 เล่ม
 แฟ้มเสนอเซ็นต์ 1 เล่ม
 แฟ้มเสนอเซ็นปกแล็กซีน 5 เล่ม

5 ๗ พ.ย. ๖๒  สำยพำนร่อง B200 3 เส้น 3,174.69    3,174.69    เฉพำะเจำะจง เลิศพิทยำคุณ เลิศพิทยำคุณ " 1104/62
 สำยพำนร่อง B150 3 เส้น รวม 3,174.69 ลว 7 พ.ย. 62
 สำยพำนร่อง B112 3 เส้น
 สำยพำนหม้อน ้ำ A40 3 เส้น
 สำยพำนหม้อน ้ำ A38 3 เส้น
สำยพำนมอเตอร์ป๊ัมลม A36 3 เส้น

6 ๗ พ.ย. ๖๒ หลอดไฟ ขนำด    ๔๐ วัตต์ ๓๐  ดวง 16,403.10  16,403.10  เฉพำะเจำะจง เลิศพิทยำคุณ เลิศพิทยำคุณ " 1105/62
หลอดไฟขนำด     ๒๐ วัตต์ ๓๐  ดวง รวม 16,403.10 ลว 7 พ.ย. 62
บัลลำสต์            ๔๐ วัตต์ ๑๒  ตัว
บัลลำสต์            ๒๐ วัตต์ ๑๒  ตัว
โคมไฟทำงขำสั น ๖  ชุด
หลอดตะเกียบ ๑๒   หลอด



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

ขำไฟ ๔๐ วัตต์ ครบชุด ๖  ชุด

7 ๘ พ.ย. ๖๒  ไม้ผำ ขนำด 6x4 เมตร 5 แผ่น 2,140      2,140      เฉพำะเจำะจง เลิศพิทยำคุณ เลิศพิทยำคุณ วัสดุท่ีจัด 1106/62

 แผ่นสมำร์ทบอร์ด 3 แผ่น รวม 2,140 ซื อตรงตำม ลว 8 พ.ย. 62

 สกรูปลำยสว่ำน 100 ตัว คุณลักษณะ

 ใบตัดกระเบื อง 4 นิ ว 1 ใบ เฉพำะท่ีต้อง

 ก๊อกน ้ำ 3 ตัว กำรจัดซื อ

8 ๘ พ.ย. ๖๒ กรรไกรตัดก่ิง ๒ อัน 9,202      9,202      เฉพำะเจำะจง เลิศพิทยำคุณ เลิศพิทยำคุณ " 1107/62
กรรไกรแต่งก่ิง ๒ อัน รวม 9,202 ลว 8 พ.ย. 62
ใบตัดหญ้ำเคร่ืองร่อน ๒๐ ชุด
ใบตัดหญ้ำเคร่ืองตัดหญ้ำแบบรถเข็น ๖ ชุด
น๊อตเคร่ืองตัดหญ้ำแบบรถเข็น ๒ กิโลกรัม
จำนเคร่ืองร่อน ๖ ใบ
น๊อต-หัว-แหวน ๑๐๐ ตัว
เล่ือยตัดก่ิงไม้ ๒ ชุด

9 ๑๓ พ.ย. ๖๒ ซ่อมเคร่ืองพิมพ์ หมำยเลข 1 เคร่ือง 990         990         เฉพำะเจำะจง สะบำยดีเซอร์วิช สะบำยดีเซอร์วิช " 1109/62
61-117-19030030002- รวม 990 ลว 13 พ.ย. 62
271104-002

10 ๑๓ พ.ย. ๖๒ หมึกพิมพ์ HD 85A 4 กล่อง 7,960      7,960      เฉพำะเจำะจง สะบำยดีเซอร์วิช สะบำยดีเซอร์วิช " 1110/62
หมึกพิมพ์ HD 12A 4 กล่อง รวม 7,960 ลว 13 พ.ย. 62
หมึกพิมพ์ HD 79A 4 กล่อง



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

11 ๑๓ พ.ย. ๖๒ แบบตรวจรับรองฟำร์มตำมมำตรฐำน 300 ชุด 900         900         เฉพำะเจำะจง ฟลุ๊คก๊อปป้ี ฟลุ๊คก๊อปป้ี วัสดุท่ีจัด 1111/62
ขั นปลอดภัยฟำร์มเพำะพันธ์ุและ รวม 900 ซื อตรงตำม ลว 13 พ.ย. 62
อนุบำล/ฟำร์มเลี ยงสัตว์น ้ำ คุณลักษณะ

เฉพำะท่ีต้อง
กำรจัดซื อ

12 ๑๓ พ.ย. ๖๒ ถุงพลำสติกใส ซิลคู่ ขนำด 20x30 นิ ว 100  กก. 15,600    15,600    เฉพำะเจำะจง สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ " 1112/62
ถุงพลำสติกใส ซิล ขนำด 20x30 นิ ว 100  กก. รวม 15,600 ลว 13 พ.ย. 62

13 ๑๕ พ.ย. ๖๒ น ้ำด่ืม 50 ถัง 500         500         เฉพำะเจำะจง น ้ำด่ืม ดีดี น ้ำด่ืมดีดี " 1113/62
รวม 500 ลว 1 พ.ย. 62

14 ๑๙ พ.ย. ๖๒ วิตำมิน อี 2 กก. 6,400      6,400      เฉพำะเจำะจง สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ " 1114/62

ร้ำละเอียด 200 กก. รวม 6,400 ลว 19 พ.ย. 62

ปลำป่น 50 กก.

15 ๑๙ พ.ย. ๖๒ ร้ำละเอียด ๓๐๐  กก. 9,750      9,750      เฉพำะเจำะจง สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ " 1115/62

ปลำป่น ๑๕๐  กก. รวม 9,750 ลว 19 พ.ย. 62

16 ๑๙ พ.ย. ๖๒ อำหำรปลำดุกเม็ดใหญ่ 25% 60 กส. 27,300    27,300    เฉพำะเจำะจง เนำว์รัตน์กำรเกษตร เนำว์รัตน์กำรเกษตร " 1116/62
รวม 27,300 ลว 19 พ.ย. 62

17 ๑๙ พ.ย. ๖๒ อำหำรปลำกินพืชเม็ดใหญ่ 15.5% 40 กส. 30,000    30,000    เฉพำะเจำะจง บ. ไอดัก จก. บ. ไอดัก จก. " 1117/62
อำหำรปลำกินพืชเม็ดเล็ก 18% 40 กส. รวม 30,000 ลว 19 พ.ย. 62



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

18 ๑๙ พ.ย. ๖๒ อำหำรปลำกินพืชเม็ดใหญ่ 15.5% 50 กส. 41,800    41,800    เฉพำะเจำะจง บ. ไอดัก จก. บ. ไอดัก จก. วัสดุท่ีจัด 1118/62
อำหำรปลำกินพืชเม็ดเล็ก 18% 60 กส. รวม 41,800 ซื อตรงตำม ลว 19 พ.ย. 62

คุณลักษณะ
เฉพำะท่ีต้อง
กำรจัดซื อ

19 ๑๙ พ.ย. ๖๒ กระดำษสี A4 ขนำด 150 แกรม 1 ห่อ 225         225         เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. " 1119/62
กระดำษสี A4 ขนำด 180 แกรม 1 ห่อ รวม 225 ลว 19 พ.ย. 62

20 ๑๙ พ.ย. ๖๒ ปำกกำลบค้ำผิด 6 ด้ำม 7,174      7,174      เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. " 1120/62
ปล๊ักไฟ 5 ช่อง 3 อัน รวม 7,174 ลว 19 พ.ย. 62
สมุดโนต๊ปกแข็ง 6 เล่ม
สมุดบัญชี เบอร์ 1 6 เล่ม
ซองน ้ำตำลขยำนข้ำง 9*12 2 มัด
ซองน ้ำตำลขยำนข้ำง 11*17 2 มัด
คลิปด้ำ 2 ขำ 24 กล่อง
กระดำษ A4 30 รีม

21 ๒๐ พ.ย. ๖๒ สต๊ิกเกอร์สะท้อนแสง 20เมตร 1,300      1,300      เฉพำะเจำะจง บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. บ.คลังวิทยำศึกษำ จก. " 1121/62
รวม 1,300 ลว 20 พ.ย. 62

22 ๒๒ พ.ย. ๖๒ ปูนซีเมนต์ 10  ลูก 3,625      3,625      เฉพำะเจำะจง บ.กิติไพศำลค้ำวัสดุ บ.กิติไพศำลค้ำวัสดุ " 1122/62
หิน 3    คิว รวม 1,300 ก่อสร้ำง 2535 จก. ก่อสร้ำง 2535 จก. ลว 22 พ.ย. 62
ทรำยหยำบ 2    คิว
ลวดผูกเห็ลก 1    ม้วน



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

23 ๒๕ พ.ย. ๖๒ ยำงเบรก 3 ตัว 9,830      9,830      เฉพำะเจำะจง สมยศกำรช่ำง สมยศกำรช่ำง วัสดุท่ีจัด 1123/62
ยำงกันฝุ่นเบรก 1 ชุด รวม 9,830 ซื อตรงตำม ลว 25 พ.ย. 62
ซีลท้ำยเกรียร์ 1 ตัว คุณลักษณะ
ตะปูเบรก 8 ตัว เฉพำะท่ีต้อง
น ้ำมันเบรก 2 ขวด กำรจัดซื อ
ลูกปืนล้อหน้ำ(เล็ก) 1 อัน
ลูกปืนล้อหน้ำ (ใหญ่) 1 อัน
กำกบำทเพลำกลำง 2 อัน
กำมเบรก 1 ชุด
กระบอกเบรกหน้ำ 1 อัน
กระบอกเบรกหลัง 2 อัน
บูชแหนบ 1 อัน
สะดือแหนบ 1 ตัว
แหนบ 1 อัน
น๊อตหูแหนบ 1 ตัว
สลักคอม้ำ 1 ชุด
ค่ำแรง 1 หน่วย


