
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 ๔ ม.ค. ๖๔ อาหารปลากินพืช 18 เปอร์เซ็นต์ 30 กระสอบ 13,000     13,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ศพจ 40/2564

12,900.00      4 ม.ค. 2564

2 ๔ ม.ค. ๖๔ กระดาษ เอ 4 ขนาด 80 แกรม 5 รีม 500          500       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัดบริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 41/2564
495.00           4 ม.ค 2564

3 ๔ ม.ค. ๖๔ ถุงปากซิป 20*30 ซม 2 กก 280          280       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัดบริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 42/2564
280.00           4 ม.ค 2564

4 ๔ ม.ค. ๖๔ ลวดหนาม 20 ม้วน 4,600       4,600    เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิศรี ร้านโพธ์ิศรี " ศพจ 43/2564

ลวดมัดเสา (ลวดด า) 2 กก 4,400             4 ม.ค 2564

5 ๔ ม.ค. ๖๔ ดีเซล 200 ลิตร 5,000       5,000    เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 621621
4,888.00        4 ม.ค 2564

6 ๖ ม.ค. ๖๔ ตรวจเช็คระยะ 420,000 กม 1 หน่วย 3,600       3,600    เฉพาะเจาะจง บริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัดบริษัทโตโยต้าสิงห์บุรี จ ากัด " ศพจ 44/2564
น  ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง L 1 แกลลอน 3,554.01        6 ม.ค 2564
น  ามันเคร่ืองยนต์ดีเซลแดง G 1 แกลลอน
จารบีเบรค 1 กระป๋อง
ประเก็นน๊อตถ่ายน  ามันเคร่ือง 1 ตัว
กรองน  ามันเคร่ือง 1 ชุด
ปรับถ่วงล้อ 2 ล้อ 1 หน่วย

ตะก่ัวแปะ 8 ตัว

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มกรำคม 2564

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซื อ
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7 ๖ ม.ค. ๖๔ ล้างตู้แอร์ยกคอนโวล 1 คัน 5,350       5,350    เฉพาะเจาะจง  หจก เฉลิมชัยแอร์  หจก เฉลิมชัยแอร์
พ่นยาฆ่าเชื อก าจัดกล่ินอับ 1 คัน  แอนด์ซาวส์  แอนด์ซาวส์ ศพจ 45/2564
แอ๊คเติมน  ายาแอร์และน  ามันคอม 1 คัน 5,350.00        6 ม.ค 2564
ฟิลเตอร์กรองแอร์ 1 อัน
ไส้กรองไดเออร์ 1 ชิ น

ปิดช่องลมนอก 1 งาน
บลอควาล์ว 1 ตัว

8 ๑๑ ม.ค. ๖๔ หมึกโทนเนอร์ HP 12 A 4 กล่อง 2,800       2,800    เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิสร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 46/2564
(ใช้กับเคร่ืองพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์
 01-031-02348-00)

2,800.00        6 ม.ค 2564

9 ๑๑ ม.ค. ๖๔ เม้าท์ 3 อัน 450          450       เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 47/2564
2,800.00        11 ม.ค 2564

10 ๑๒ ม.ค. ๖๔ แก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร 2,500       2,500    เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 12 ม.ค 2564
2,430.00        

11 ๑๘ ม.ค. ๖๔ พลาสติกใส 10 เมตร 1,000       1,000    เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัดบริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 48/2564

กระบอกฉีดน  า 3 ใบ 1,000.00        18 ม.ค 2564
เทปใส ขนาด 1.5 นิ ว 1 ม้วน
พลาสติกใส ขนาด 8*12 นิ ว (ถุงร้อน) 2 ห่อ
กาวสองหน้าแบบบาง 3 ม้วน
กระดาษช าระ (แพ๊ค 24 ม้วน) 3 แพ็ค

12 ๑๘ ม.ค. ๖๔ ปากกาหมึกน  ามัน 0.5 50 ด้าม 1,100       1,100    เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 49/2564

ปากกาลบค าผิด 12 ml 4 ด้าม 1,076.00        18 ม.ค 2564
แฟลชไดร์ DTX 32 GB 1 อัน
แฟลชไดร์ DTIG 32 GB 1 อัน
หมึกเติมตรายาง 2 ขวด
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13 ๑๘ ม.ค. ๖๔ วิตามิน อี 1 กิโลกรัม 3,100       3,100    เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ศพจ 50/2564
น  ามันตับปลา 1 ถัง 3,050.00        18 ม.ค 2564

14 ๑๘ ม.ค. ๖๔ ปูนขาว 1,000 กก 4,500       4,500    เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด ศพจ 51/2564
4,400.00        18 ม.ค 2564

15 ๑๘ ม.ค. ๖๔ เกลือ 500 กก 6,000       6,000    เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัดบริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 52/2564
ฟอร์มาลีน 6 ถัง 5,550.00        18 ม.ค 2564

16 ๑๙ ม.ค. ๖๔ ซ่อมคันเกียร์แบบเกียร์กระปุก 1 งาน 19,000     19,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้า จ ากัด " ศพจ 53/2564
เปล่ียนลูกหมากปลายเฟืองแร็คเพาเวอร์ 1 ข้าง 18,932.40      18 ม.ค 2564
เปล่ียนจานดิสเบรกหน้า 1 ข้าง
งานควบเปล่ียนด้านตรงข้าม 1 ข้าง
ชุดผ้าเบรกหน้า 1 ชุด
ยางเบ้าคันเกียร์ 1 ชุด
ประเก็นคันเข้าเกียร์ 1 ตัว
จานดิสก์เบรก VIGO 2 ข้าง
ลูกหมากปลายแร็ค 2 ชุด
เหล็กรัดยางกันฝุ่นแร๊คใหญ่ 2 ชิ น
เหล็กรัดยางกันฝุ่นแร๊คเล็ก 2 ชิ น

17 ๒๐ ม.ค. ๖๔ ตรวจสอบตั งศูนย์ล้องานต่อเน่ืองหลัง
เปล่ียนลูกหมากแร็ค

1 งาน 17,000     17,000  เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า จ ากัดบริษัท โตโยต้า จ ากัด " ศพจ 54/2564
เปล่ียนแผ่นคลัทซ์ 1 งาน 18,532.40      20 ม.ค 2564
เจียฟายวิล 1 งาน
ลูกปืนคลัทซ์ 1 ชุด
จานกดคลัทธ์ 1 KDTFV 1 ชุด
ผ้าคลัทซ์ 1 ชุด
ลูกปืนปลายเกียร์ 1 ชุด
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18 ๒๒ ม.ค. ๖๔ น  าด่ืม 50 ถัง 500          500       เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม ดีดี น  าด่ืม ดีดี ศพจ 55/2564

500.00           22 ม.ค 2564

19 ๒๘ ม.ค. ๖๔ จ้างท าป้ายไวนิลจัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

1 ป้าย 600          600       เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีกันสาด ร้านสิงห์บุรีกันสาด " ศพจ 56/2564
600.00           28 ม.ค 2564

20 ๒๘ ม.ค. ๖๔ จ้างถ่ายเอกสารจัดฝึกอบรม
โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ

18 ชุด 900          900       เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊ค ก๊อปป้ี ร้านฟลุ๊ค ก๊อปป้ี " ศพจ 57/2564
810.00           28 ม.ค 2564

21 ๒๘ ม.ค. ๖๔ สมุดปกอ่อน 18 เล่ม 300          300       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัดบริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 58/2564
ปากกา 18 ด้าม 288.00           28 ม.ค 2564

22 ๒๙ ม.ค. ๖๔ กระเป๋าเอกสาร 18 ใบ 1,500       1,500    เฉพาะเจาะจง จอมขวัญ ยืนยาว จอมขวัญ ยืนยาว " ศพจ 59/2564
กระดาษบรูฟ 30 แผ่น 1,500.00        29 ม.ค 2564
ปากกาเคมี 2 กล่อง

23 ๒๙ ม.ค. ๖๔ หน้ากากอนามัย 2 กล่อง 1,100       1,100    เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์ อควาเทคร้านร้อยปอนด์ อควาเทค " ศพจ 60/2564
เจลแอลกอฮอล์ 1 แกลลอน 1,090.00        29 ม.ค 2564

24 ๒๙ ม.ค. ๖๔ จ้างเหมาบริการ คนงานประมง  1 งาน 6,800       6,800    เฉพาะเจาะจง นายประเทือง  พรหมสบุตรนายประเทือง  พรหมสบุตร " ศพจ 61/2564
6,800.00        29 ม.ค 2564

25 ๒๙ ม.ค. ๖๔ รักษาความปลอดภัย 1 งาน 7,200       7,200    เฉพาะเจาะจง นายลอง ผมงาม นายลอง ผมงาม " ศพจ 62/2564

7,200.00        29 ม.ค 2564
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