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

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

๑ 9 พ.ย 63 หนังยาง 5 กก 900               900 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ศพจ 1/64
900.00                9 พ.ย 63

2 9 พ.ย 63 ปูนขาว 1,000 กิโลกรัม 8,000     8,000    เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 2/64
ฟอร์มาลีน 6 ถัง 7,700.00             9 พ.ย 63

3 9 พ.ย 63 อาหารปลากินพืชเม็ดเล็กโปรตีน 18
 เปอร์เซ็นต์

50 กระสอบ 25,000   25,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด
"

ศพจ 3/64

อ๊อกซ่ี 6 กระป๋อง 2,480.00             9 พ.ย 63
4 9 พ.ย 63 ถุงพลาสติก HD  ขนาด 20*30 น้ิว

 ตราศูนย์
50 กิโลกรัม 10,775   10,775  เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อควาเทค ร้านร้อยปอนด์อควาเทค

"
ศพจ 4/64

ถุงพลาสติก HD  ขนาด 20*30 น้ิว
 ซีลโค้ง

75 กิโลกรัม 10,775.00           9 พ.ย 63

5 9 พ.ย 63 ถุงพลาสติก HD ขนาด 16*26 น้ิว 
ตราศูนย์

50 กิโลกรัม 6,700     6,700    เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อควาเทค ร้านร้อยปอนด์อควาเทค
"

ศพจ 5/64

ถุงพลาสติก HD ขนาด 16*26 น้ิว 
ซีลโค้ง

25 กิโลกรัม 6,525.00             9 พ.ย 63

6 9 พ.ย 63 น้ ามันแก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร 7,000     7,000    เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์พานิชย์ หจก วิบูลย์พานิชย์ "            0117
น้ ามันดีเซล 200 ลิตร 6,588.00             

7 10 พ.ย 63 กระดาษช าระ 4 แพค 800        800       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 6/64
น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 1 แกลลอน 745.00                10 พ.ย 63

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน พฤศจิกำยน 2563
ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี

ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ



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

 ซ้ือหรือจ้ำง และรำคำท่ีเสนอ และรำคำท่ีตกลงซ้ือ/จ้ำง โดยสรุป หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

8 10 พ.ย 63 คราดมือเสือ 12 อัน 4,000     4,000    เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ ศพจ 7/64
ใบตัดหญ้าแมลงปอ 3 ใบ 3,547.05             10 พ.ย 63
คาร์บูเคร่ืองตัดหญ้ารถเข็น 1 ตัว

9 23 พ.ย 63 ทินเนอร์ 1 ขวด 2,500     2,500    เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 8/64
สีสเปรย์ 2 กระป๋อง 2,439.60             23 พ.ย 63
กุญแจ 1 ชุด
ใบเล่ือยตัดเหล็ก 6 ใบ
พุก 1 กล่อง
สกรู 50 ตัว
ดอกสว่าน 1 ตัว
ข้อต่อ 6 ตัว
ก๊อกน้ า 6 ตัว
ก๊อกน้ า 2 ช้ิน
ใบตัดเหล็ก 14 น้ิว 3 ใบ
ใบเจียร์หนา 3 ใบ

10 23 พ.ย 63 ซ่อมเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 เคร่ือง 1,000     1,000    เฉพาะเจาะจง  ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส " ศพจ 9/64 23
                990.00 23 พ.ย 2563

11 23 พ.ย 63 แบตเตอร่ีรถยนต์ 1 ลูก 3,200     3,200    เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 10/64           
3,200.00              23 พ.ย 2563

12 23 พ.ย 63 ออกซิเจน 10 ท่อ 1,300     1,300    เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น " ศพจ 11/64
1,284.00             23 พ.ย 2563

13 23 พ.ย 63 สายน้ ามัน 1 เมตร 900        900       เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 12/64  
เข็มขัด 4 ตัว 890.00                23 พ.ย 2563
ค่าแรงซ่อมชุดคลัช 1 หน่วย
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