
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 2 มี.ค 2564 ออกซิเจน 10 ท่อ 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์บุรีออโต้เพ้น หจก.สิงห์บุรีออโต้เพ้น ศพจ 80/2564

2 มีนาคม 2564

2 4 มี.ค 2564 จ้างเหมาซ่อมแซมบ่อ 1 งาน 25,000     25,000   เฉพาะเจาะจง นายชัยวัฒน์ ค าม่ัน นายชัยวัฒน์ ค าม่ัน ศพจ 81/2564

4 มีนาคม 2564
3 4 มี.ค 2564 หมึกพิมพ์ 4 กล่อง 2,800       2,800     เฉพาะเจาะจง ร้านสะบายดีเซอร์วิส ร้านสะบายดีเซอร์วิส ศพจ 82/2564

4 มีนาคม 2564
4 8 มี.ค 2564 อาหารปลากินพืชเม็ดเล็ก โปรตีน 18   % 30 กระสอบ 13,000   13,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด ศพจ 83/2564

4 มีนาคม 2564
5

10 มี.ค 2564 1 ป้าย 400          400        เฉพาะเจาจง บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท ศพจ 84/2565

10 มีนาคม 2564
6

10 มี.ค 2564 1 ป้าย เฉพาะเจาจง บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท ศพจ 85/2566

10 มีนาคม 2564
7

15 มี.ค 2564 1.สมุดปกอ่อน 68 เล่ม เฉพาะเจาจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 86/2566
2 ปากกา 0.5 มม 68 ด้าม 15 มีนาคม 2564
3. ถุงซิป 13*20 ซม. 2 กก

8 15 มี.ค 2564 2 ป้าย 1,200       1,200     เฉพาะเจาจง บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท ศพจ 87/2565

15 มีนาคม 2564
9 15 มี.ค 2564 1.แผ่นใสเคลือบ 1 กล่อง 1,600     1,600   เฉพาะเจาจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 88/2565

2.กระดาษ สี เอ 4 ขนาด 80 แกรม 1 รีม 15 มีนาคม 2564

3.รางปล๊ักไฟ 4 ช่อง 4 สวิต 2 อัน
10 19 มี.ค 2564 ถ่ายเอกสาร ในการฝึกอบรม 68 ชุด 1,900       1,900     เฉพาะเจาจง ร้าน ฟลุ๊ค ก๊อปป้ี ร้าน ฟลุ๊ค ก๊อปป้ี ศพจ 89/2565

19 มีนาคม 2564

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

โครงการ
ส่งเสริมอาชีพ

ประมง

ป้ายไวนิล แผนผังศูนย์ ขนาด    
104*185 ซม

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

1,200       1,200     

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

ป้ายไวนิล ยินดีต้อนรับ ร่วมมือ 
มาตรการป้องกันโควิต - 19

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ป้ายไวนิล แผนผังโรงเพาะ     
0.91*1.50 ม.

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

800          800        

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

ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซ้ือ

เงินทุนฯ



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

11 19 มี.ค 2564 1 ป้าย 1,000       1,000     เฉพาะเจาจง บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท บจ.สิงห์บุรีกันสาด แอนอิงเจ็ท ศพจ 90/2565

19 มีนาคม 2564
12 19 มี.ค 2564 1.มะพร้าวน้ าหอม 10 ลูก 1,000       1,000     เฉพาะเจาจง ร้านจอมขวัญ ยืนยาว ร้านจอมขวัญ ยืนยาว ศพจ 91/2565

2.ข้าวหมาก 4 ถุง 19 มีนาคม 2564

3.ยาคุลท์ 10 ขวด

4.ฟางก้อน 10 ก้อน

5.ข้ีวัวแห้ง 4 กระสอบ

6.ไม้รวก 2 มัด
13 19 มี.ค 2564 1.กระเป๋าใบประกาศ 1 แพค 5,000       5,000     เฉพาะเจาจง ร้านจอมขวัญ ยืนยาว ร้านจอมขวัญ ยืนยาว ศพจ 92/2565

2.กระเป๋าเอกสาร 68 ใบ 19 มีนาคม 2564
14 31 มี.ค. 2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 งาน 7,200       7,200     เฉพาะเจาจง นายลอง ผมงาม นายลอง ผมงาม ศพจ 93/2565

19 มีนาคม 2564

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาคุณภาพสินค้า
ประมงสู่มาตรฐาน

ป้ายไวนิลฝึกอบรม โครงการส่งเสริม
อาชีพ

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะตรง
ความต้องการซ้ือ

พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร


