
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 3 พ.ค 2564 เชือกในล่อน ขนาด 3 ม. 12 ม้วน 1,800       1,800     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ ศพจ 118/2564

1,800.00                   3 พ.ค 2564

2 3 พ.ค 2564 ออกซิเจน 10 ห่อ 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 119/2564
                   1,284.00 3 พ.ค 2564

3 3 พ.ค 2564 หนังยาง 3 กิโลกรัม 600          600        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 120/2564
540.00                      3 พ.ค 2564

4 3 พ.ค 2564 ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 2 เล่ม 110          110        เฉพาะเจาะจง ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี ร้านฟลุ๊คก๊อปป้ี " ศพจ 121/2564
104.00                      3 พ.ค 2564

5 3 พ.ค 2564 เอ็นตัดหญ้า 2 ม้วน 1,900       1,900     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 122/2564
1,840.40                   3 พ.ค 2564

6
11 พ.ค 2564 1 เคร่ือง 300          300        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 123/2564

300.00                      11 พ.ค 2564

7 12 พ.ค 2564 น  ามันดีเซล 200 ลิตร 6,000       6,000     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 01130
น  ามันเบรก 2 กระปุก 5,988.00                   12 พ.ค 2564

8 15 พ.ค 2564 น  ามันดีเซล 47.64 ลิตร 1,400       1,400     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 1131
1,312.01                   15 พ.ค 2564

9 20 พ.ค 2564 สายยางฉีดน  าแรงดัน 1 เส้น 3,600       3,600     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 124/2564
ใบมีดตัดหญ้า 4 ชุด 3,547.05                   20 พ.ค 2564

เชือก 2 ม้วน

เฟืองเคร่ืองตัดหญ้า 3 ชุด
10 20 พ.ค 2564 น  าด่ืม 50 ถัง 500          500        เฉพาะเจาะจง น  าด่ืม ดี ดี น  าด่ืม ดี ดี " ศพจ 125/2564

500.00                      20 พ.ค 2564

ซ่อมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ หมายเลข 
63-117-109010020002-271

104-001 (ลงโปรแกรม)

ส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ธนาคาร

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

เงินทุนหมุนวียน

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเลี ยง

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ธนาคารสินค้า
เกษตร

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

ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซื อ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า



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

20 พ.ค 2564 รักษาความปลอดภัย 1 งาน 6,800       6,800     เฉพาะเจาะจง นายประเทือง  พรหมสบุตร นายประเทือง  พรหมสบุตร " ศพจ 126/2564
6,800.00                   20 พ.ค 2564

12 20 พ.ค 2564 6 อัน 700          700        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 127/2564
690.00                      20 พ.ค 2564

13 20 พ.ค 2564 ปูนขาว 500 กิโลกรัม 2,200       2,200     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 128/2564
2,200.00                   20 พ.ค 2564

14 27 พ.ค 2564 น  ามันดีเซล 68 ลิตร 2,000       2,000     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 01132
1,927.12                   27 พ.ค 2564

แผ่นยางรีดน  าใช้กับไม้รีด ขนาด 18
 นิ ว

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเลี ยง

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเลี ยง

เงินทุนหมุนวียน

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่


