
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

1 3 ธ.ค 63 ซ่อมสายไฟรถยนต์หมายเลขทะเบียน
 ก-4325 สิงห์บุรี หมายเลขครุภัณฑ์

1 เคร่ือง 500        500        เฉพาะเจาะจง ราชาการไฟฟ้า ราชาการไฟฟ้า          ศพจ 13/64          

02-006-00513-99 400.00             3 ธ.ค 2563
2 3 ธ.ค 63 อุปกรณ์รับสัญญาณเครือข่ายไร้สาย 1 อัน 500        500        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส ศพจ 14/2564

390.00             3 ธ.ค 2563
3 3 ธ.ค 63 รักษาความปลอดภัยระหว่างวันท่ี 1 งาน 7,200     7,200     เฉพาะเจาะจง  นายลอง ผมงาม นายลอง ผมงาม "           ศพจ 15/2564              

1-31 มกราคม 2564           7,200.00 3 ธ.ค 2563
4 3 ธ.ค 63 ตรายางหมึกในตัว Q10 3 อัน 2,500     2,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 16/2564

ตรายางหมึกในตัว Q13 1 อัน 2,308.00          3 ธ.ค 2563
รางปล๊ักไฟ 3 ช่อง 1 สวิสต์ 2 USB 2 อัน
แฟ้มซองผูกเชือก 12 แฟ้ม
ปากกาเพนท์สีขาว 2 ด้าม

5 3 ธ.ค 63 ถุงมือผ้า 2 โหล 11,000   11,000   เฉพาะเจาะจง จอมขวัญ ยืนยาว จอมขวัญ ยืนยาว " ศพจ 17/2564
กระชังปลานิล ตา 16 ขนาด 2x3x1.5 
ม.

6 ใบ 10,740.00        3 ธ.ค 2563

ท่ีกรองเปิดปลานิล ขนาด 80x150 ซม. 12 ใบ
ถุงกรองน  าเข้าบ่อดิน ขนาด 0.6x8 ม. 24 ใบ

6 2 ธ.ค 63 ดีเซล 200 ลิตร 4,808     4,808     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์พานิชย์ หจก วิบูลย์พานิชย์ " 1118

4,808.00          
7 3 ธ.ค 63 ก๊อกโซล่า TF ครบชุด 1 ชุด 500        500        เฉพาะเจาะจง ร้านสุรัตน์การช่าง ร้านสุรัตน์การช่าง " ศพจ 18/2564

340.00             3 ธ.ค 2563
8 8 ธ.ค 63 อาหารปลาดุกใหญ่ 50 กระสอบ 25,000   25,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 19/2564

กากถ่ัวเหลือง 1 กระสอบ 24,250.00        8 ธ.ค 2563

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน ธันวำคม 2563

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ



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

9 8 ธ.ค 63 ปุ๋ยนา (16-20-0) 1 กระสอบ 2,500     2,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัดบริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ศพจ 20/2564
ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 2 กระสอบ 2,400.00          8 ธ.ค 2563

10 8 ธ.ค 63 โมทิเล่ียม-เอ็ม 300 เม็ด 1,500     1,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัดบริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 21/2564
1,275.00          8 ธ.ค 2563

11 8 ธ.ค 63 อาหารปลากินพืชเม็ดใหญ่ โปรตีน 15.5% 40 กระสอบ 28,000   28,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 22/2564
ร าละเอียด 500 กิโลกรัม 27,050.00        8 ธ.ค 2563
ปลาป่น 200 กิโลกรัม

12 8 ธ.ค 63 ฮอร์โมน 17 อัลฟ่า- 1 ขวด 1,900     1,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 23/2564
Methyltestosterone 1,900.00          8 ธ.ค 2563

13 8 ธ.ค 63 กาวซิลิโคนใส 6 หลอด 1,000     1,000     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 24/2564
642.00             8 ธ.ค 2563

14 8 ธ.ค 63 เชือกเอ็นตัดหญ้าม้วนใหญ่ 2 ม้วน 1,000     1,000     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 25/2564
หัวเติมลม 1 ตัว 642.00             8 ธ.ค 2563
คอปเปอร์ใหญ่ 1 ตัว

15 8 ธ.ค 63 ลวดขาว 5 กิโลกรัม 20,000   20,000   เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 26/2564
บอลวาล์ว 1.5 นิ ว 36 ตัว 19,313.50        8 ธ.ค 2563
ข้อต่อตรงเกลียวใน 1.5 นิ ว 36 ตัว
ท่อพีวีซี 1.5 นิ ว 1 เส้น
เทปพันเกลียวม้วนใหญ่ 12 ม้วน
เหล็กฉาก 1.5 นิ ว 1 เส้น
ท่อแป๊บน  าประปาขนาด 4 หุน 20 เส้น
เชือกไนล่อน 4 มม. 1 ม้วน

16 8 ธ.ค 63 มุกประตูขนาด 6 หุน 4 ตัว 2,000     2,000     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 27/2564
มุมประตู ขนาด 1 นิ ว 12 ตัว 1,155.60          8 ธ.ค 2563
ลูกยางขอบ 1 ม้วน
ตัวล็อคพลาสติก 24 ตัว

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ



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 ธ.ค 63 กรอบประตู 1 ท่อน เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ ศพจ 27/2564
เอ็นกลาง 1 เส้น 8 ธ.ค 2563
สีกระป๋อง (สีบรอนซ์เงิน) 1 กระป๋อง
กลอนประตูแบน 4 ตัว

17 8 ธ.ค 63 สายไฟขนาด 2*2.5 มม. 50 เมตร 3,000     3,000     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 28/2564
กล่องปล๊ักลอย 12 ตัว 2,862.25          8 ธ.ค 2563
ฝากล่อง 1 ช่อง 3 ช่อง 12 อัน
เทป 3 เอ็ม ม้วนใหญ่ 3 ม้วน
สวิตส์ฝัง 6 ตัว
ปล๊ักฝัง 6 ตัว
เทปพันเกลียวใหญ่ 12 ม้วน
รางสายไฟ 3 เส้น
โคมนีออน 2 ชุด

18 14 ธ.ค 63 ถุงพลาสติก HD ขนาด 14*24 นิ ว 
ตราศูนย์ฯ

100 กิโลกรัม 18,000   18,000   เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค " ศพจ 29/2564

ถุงพลาสติก HD ขนาด 14*24 นิ ว 
ซีลโค้ง

100 กิโลกรัม 17,300.00        14 ธ.ค 2563

19 14 ธ.ค 63 จ้างถ่ายเอกสาร 200 ชุด 600        600        เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี " ศพจ 30/2564
600.00             14 ธ.ค 2563

20 14 ธ.ค 63 จ้างเหมาบริการ คนงานประมง  1 งาน 3,730     3,730     เฉพาะเจาะจง นายประเทือง สรหมสบุตรนายประเทือง สรหมสบุตร " ศพจ 31/2564
3,730.00          14 ธ.ค 2563

21 14 ธ.ค 63 เติมน  ายาเคมีชนิดผงแห้ง หมายเลข
ครุภัณฑ์  01-124-00284-99

1 ถัง 3,150     3,150     เฉพาะเจาะจง ร้านยศวัตน์ เคมีคอล ร้านยศวัตน์ เคมีคอล " ศพจ 32/2564

เติมน  ายาเคมีชนิดผงแห้ง หมายเลข
ครุภัณฑ์  01-124-00285-99

1 ถัง 3,150.00          14 ธ.ค 2563

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ



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

14 ธ.ค 63 เติมน  ายาเคมีชนิดผงแห้ง หมายเลข
ครุภัณฑ์  01-124-00286-99

1 ถัง เฉพาะเจาะจง ร้านยศวัตน์ เคมีคอล ร้านยศวัตน์ เคมีคอล ศพจ 32/2564

เติมน  ายาเคมีชนิดผงแห้ง หมายเลข
ครุภัณฑ์  01-124-00287-99

1 ถัง 14 ธ.ค 2563

เติมน  ายาเคมีชนิดผงแห้ง หมายเลข
ครุภัณฑ์  01-124-00288-99

1 ถัง

22 15 ธ.ค 63 หมึกโทนเนอร์ HP 79 A 4 กล่อง 2,800     2,800     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส " ศพจ 33/2564

2,800.00          15 ธ.ค 2563
23 15 ธ.ค 63 ซ่อมครุภัณฑ์เคร่ืองส ารองไฟ 1 เคร่ือง 750        750        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส " ศพจ 34/2564

หมายเลขครุภัณฑ์ 
05-091-00021-00

750.00             16 ธ.ค 2563

24 15 ธ.ค 63 ซ่อมเปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย 1 ตัว 610        610        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส " ศพจ 35/2564
ซ่อมเปล่ียนถ่านไบออส 1 ชิ น 750.00             15 ธ.ค 2563
คอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 
61-117-1901002003-
271104-003

25 15 ธ.ค 63 ซ่อมเปล่ียนพาวเวอร์ซัพพลาย 1 เคร่ือง 900        900        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอวิส ร้านสบายดีเซอวิส " ศพจ 35/2564
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายเลขครุภัณฑ์ 61-117-1901002003-271104-0011 เคร่ือง 890.00             15 ธ.ค 2563

26 30 ธ.ค 63 จ้างเหมาบริการ คนงานประมง  1 งาน 6,800     6,800     เฉพาะเจาะจง นายประเทือง สรหมสบุตรนายประเทือง สรหมสบุตร " ศพจ 36/2564
6,800.00          30 ธ.ค 2563

27 30 ธ.ค 63 จ้างเหมาบริการ คนงานประมง  1 งาน 7,200     7,200     เฉพาะเจาะจง นายลอง ผมงาม  นายลอง ผมงาม " ศพจ 37(1)/2564
7,200.00          30 ธ.ค 2563

28 30 ธ.ค 63 โฟมแผ่น 2*4 หนา 1 นิ ว 1 แผ่น 1,700     1,700     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 38/2564
โฟมแผ่น 2*4 หนา 1.5 2 แผ่น 1,474.00          30 ธ.ค 2563
ปืนยิงกาวเล็ก 1 อัน

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ



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

30 ธ.ค 63 กาวแท่งส าหรับปืนยิงกาว 5 แพ๊ค เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 38/2564
มีดคัตเตอร์ 2 อัน 30 ธ.ค 2563
กรรไกรตัดกระดาษ ขนาด 9 นิ ว 1 อัน
สีโปสเตอร์ สีขาว 1 ขวด
สีโปสเตอร์สีด า 1 ขวด
สีสเปร์เคลือบเงา 3 กระป๋อง
เข็มหมุด 2 กล่อง
สต๊ิกเกอร์ใส 24 แผ่น
สีสเปร์สีทอง 2 กระป๋อง

29 30 ธ.ค 63 ธง วปร 60*90/VC 12 ผืน 1,100     1,100     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 39/2564
ธงชาติ 60*90/VC 12 ผืน 1,040.00          30 ธ.ค 2563
ธงชาติ (ผ้าต่วน) 120*180/VC 2 ผืน

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ



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














