
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 ๒ ก.พ. ๖๔ น ้ำมันดีเซล 200 ลิตร 5,500      5,500     เฉพำะเจำะจง หจก วิบูลย์ พำนิชย์ หจก วิบูลย์ พำนิชย์ 01121
5,068.00        2 ก.พ 2564

2 ๒ ก.พ. ๖๔ แก๊สโซฮอล์ 95 100 ลิตร 5,000      5,000     เฉพำะเจำะจง หจก วิบูลย์ พำนิชย์ หจก วิบูลย์ พำนิชย์ " 01122
VSH เพอร์ฟอร์ม่ำ จุ 5 ลิตร 2 แกลลอน         4,950.00 2 ก.พ 2564
PTT D-3 PLUS 2 แกลลอน
PTT โลว์สโมค 2 กระป๋อง

3 ๕ ก.พ. ๖๔ เคร่ืองวัดอุณหภูมิ 2 เคร่ือง 3,000      3,000     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสุวรรณพำนิชย์ ร้ำนสุวรรณพำนิชย์ " ศพจ 63/2564
3,000             5 ก.พ 2564

4 ๕ ก.พ. ๖๔ ถ่ำยเอกสำร ประกำศกรมประมง 21 ชุด 200         200        เฉพำะเจำะจง ร้ำนฟลุ๊คก๊อปป้ี ร้ำนฟลุ๊คก๊อปป้ี " ศพจ 64/2564
ถ่ำยเอกสำร ประกำศกรมประมง 21 ชุด 189.00           5 ก.พ 2564

5 ๘ ก.พ. ๖๔ อำหำรปลำกินพืชเม็ดใหญ่ 30 กระสอบ 9,800      9,800     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ้ำกัด บริษัท ไอดัก จ้ำกัด " ศพจ 65/2564
โปรตีน 15.5 เปอร์เซ็นต์ 9,600.00        8 ก.พ 2564

6 ๘ ก.พ. ๖๔ รำงสำยไฟ 4 เส้น 2,500      2,500     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศพิทยำคุณ ร้ำนเลิศพิทยำคุณ " ศพจ 66/2564
ปล๊ักรำง 3 รู 3 อัน 642.00           8 ก.พ 2564
ปล๊ัก 2 รู 12 อัน
ฝำปิด 2 ช่อง 3 อัน
สกรูเกลียว 2 ถุง
รำงสำยไฟใหญ่ 2 เส้น
หลอดไฟนีออนชุด 2 ชุด

7 ๘ ก.พ. ๖๔ อำหำรปลำกินพืชเม็ดเล็กโปรตีน 10 กระสอบ 4,500      4,500     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ้ำกัด บริษัท ไอดัก จ้ำกัด " ศพจ 67/2564
 18 เปอร์เซ็นต์         4,300.00 8 ก.พ 2564

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กุมภำพันธ์ 2564
ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี

ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ควำมต้องกำรซื อ
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8 ๘ ก.พ. ๖๔ หนังยำง 2 กิโลกรัม 400         400        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ้ำกัด บริษัท ไอดัก จ้ำกัด ศพจ 68/2564
360.00           8 ก.พ 2564

9 ๘ ก.พ. ๖๔ อำหำรปลำช่อนใหญ่ 15 กระสอบ 10,900    10,900   เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัดบริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด " ศพจ 69/2564
ปุ๋ยซุปเปอร์ฟอสเฟส (0-46-0) 1 กระสอบ 10,850.00      8 ก.พ 2564

10 ๘ ก.พ. ๖๔ ท่อ ½ นิ ว 6 ท่อน 2,000      2,000     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีทูล จ้ำกัด บริษัท ซีทูล จ้ำกัด " ศพจ 70/2564
สปริงเกอร์สำยฝน-ฝำครอบ 20 อัน 1,934.00        8 ก.พ 2564
กำวทำท่อน ้ำไทย 1 กระป๋อง
เทปพันเกลียว 1 ม้วน
เกลียวใน 20 อัน
ข้องอ ½ นิ ว 12 อัน
สำมตำเกลียวนอก 20 ตัว
ท่อ PE 20 เกษตร 1 ม้วน
ข้อต่อตรง ½ นิ ว 5 อัน
วำล์วหำงปลำสวมท่อ 4 อัน
สำมตำ PE 20x20x20 เกษตร 5 อัน

11 ๘ ก.พ. ๖๔ ร้ำละเอียด 500 กิโลกรัม 17,000    17,000   เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัดบริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด " ศพจ 71/2564
ปลำป่น 250 กิโลกรัม 16,250.00      8 ก.พ 2564

12 ๑๕ ก.พ. ๐๗ อำมิ อำมิ 1 ถัง 1,500      1,500     เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด บริษัท ต้นเกษตร จ้ำกัด " ศพจ 72/2564
1,500.00        15 ก.พ 2564

13 ๑๕ ก.พ. ๖๔ ถุงกรองไรแดง ขนำด 0.60*4 เมตร 12 ผืน 400         400        เฉพำะเจำะจง จอมขวัญ  ยืนยำว จอมขวัญ  ยืนยำว " ศพจ 73/2564
360.00           15 ก.พ 2564

14 ๑๕ ก.พ. ๖๔ กระดำษถ่ำยเอกสำร A4 80 แกรม 500 แผ่น25 ห่อ 3,200      3,200     เฉพำะเจำะจงบริษัท คลังวิทยำ จ้ำกัดบริษัท คลังวิทยำ จ้ำกัด " ศพจ 74/2564
ตรำยำงวันท่ี หมึกในตัว ภำษำไทย 2 อัน 3,183.00        15 ก.พ. 2564
ตรำยำงข้อควำมคละแบบ 1 อัน
ตรำยำงหมึกในตัว 2 อัน

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ควำมต้องกำรซื 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

15 ๑๕ ก.พ. ๖๔ ซ่อมเปล่ียนกำร์ดแลน 1 อัน 700         700        เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบำยดีเซอร์วิส ร้ำนสบำยดีเซอร์วิส ศพจ 75/2564
ซ่อมเปล่ียนไบออส 1 ก้อน 700.00           15 ก.พ. 2564
ลงโปรแกรม 1 เคร่ือง

16 ๑๕ ก.พ. ๖๔ ซ่อมเปล่ียนเมนบอร์ดพร้อม ซีพียู 1 เคร่ือง 1,800      1,800     เฉพำะเจำะจง ร้ำนสบำยดีเซอร์วิส ร้ำนสบำยดีเซอร์วิส " ศพจ 76/2564
ลงโปรแกรม 1 เคร่ือง 1,800.00        15 ก.พ. 2564

17 ๑๕ ก.พ. ๖๔ กล่องลอย 6 อัน 5,000      5,000     เฉพำะเจำะจง ร้ำนเลิศพิทยำคุณ ร้ำนเลิศพิทยำคุณ " ศพจ 77/2564
ฝำ 3 ช่อง 6 อัน 4,900.60        15 ก.พ 2564
ปล๊ักกำวคู่ 6 อัน
สำยไฟ 30 เมตร
รำงไฟใหญ่ 3 เส้น
เหล็กกล่องหนำ 1x1 นิ ว 3 ท่อน
น๊อตปลำยสว่ำน 50 ตัว
กระเบื องแผ่นเรียบ 1 แผ่น
กระเบื องลอนคู่ 12 แผ่น
น๊อตกันสำด 12 ตัว
น๊อตหัวกระเบื องปลำยแหลม 50 ตัว
กำวทำท่อใหญ่ 1 กระป๋อง
สีกันสนิมเทำ 1 กระป๋อง
เกียงโป้วแสตนเลส 6 อัน
แปลงทำสี 2 อัน

18 ๒๕ ก.พ. ๖๔ จ้ำงเหมำบริกำร คนงำนประมง 1 งำน 6,800      6,800     เฉพำะเจำะจง นำยประเทือง  พรหมสบุตรนำยประเทือง  พรหมสบุตร " ศพจ 78/2564
6,800.00        25 ก.พ 2564

19 ๒๕ ก.พ. ๖๔ รักษำควำมปลอดภัย 1 งำน 7,200      7,200     เฉพำะเจำะจง นำงลอง  ผมงำม นำยลอง ผมงำม " ศพจ 79/2564
7,200.00        25 ก.พ 2564

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะตรง
ควำมต้องกำรซื อ



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง



หรือข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง


