
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 1 มิ.ย. 64 ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง ขนาด L 4 กล่อง 1,800       1,800     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ ศพจ 129/2564

ถุงมือแพทย์ไม่มีแป้ง ขนาด M 2 กล่อง 1,800.00                   1 มิ.ย. 64

ถุงมือผ่า 2 โหล
2 1 มิ.ย. 64 อามิ 200 ลิตร 1,100       1,100     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 130/2564

ด่างทับทิม 2 กิโลกรัม                    1,080.00 1 มิ.ย. 64

3 1 มิ.ย. 64 ป้ายไวนิล ศพจ.สิงห์บุรี 1 ป้าย 1,000       1,000     เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีกันสาด ร้านสิงห์บุรีกันสาด " ศพจ 131/2564
ขนาด 0.71x4.10 1,000.00                   1 มิ.ย. 64

4 1 มิ.ย. 64 กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม 15 รีม 2,300       2,300     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 132/2564

ซองน  าตาลขยายข้าง 11x17 1 มัด 2,255.00                   1 มิ.ย. 64
ซองน  าตาลขยายข้าง a4 9x123 (ครฑ) 1 มัด
กระดาษาโฟโต้ผิวมัน 180 แกรม 1 แพค

5 7 มิ.ย. 64 แลคเกอร์ 2 ขวด 6,700       6,700     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 133/2564

สีน  ามัน 1 กระปุก 6,680.00                   7 มิ.ย. 64

ลวดเช่ือม 2 ห่อ

เหล็กกล่อง 2x1x1.2 15 เส้น
เหล็กกล่อง 1x1x1.2 5 เส้น
ใบตัดเลส 4 นิ ว 3 อัน 3 พ.ค 2564

6
14 มิ.ย. 64 เหล็กเส้น 10 เส้น 1,500       1,500     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 134/2564

1,420.00                   14 มิ.ย. 64
7 14 มิ.ย. 64 ท่อ 1/2 หนา 6 ท่อน 1,900       1,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 135/2564

สามตา 1/2 6 อัน 1,847.00                   14 มิ.ย. 64
จอ 1/2 2 อัน

บอลวอล์ก 1/2 PVC 6 ตัว

ต่อตรง 1x3/4 6 อัน เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

เงินทุนหมุนวียน

ธนาคารสินค้า
เกษตร

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซื อมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซื อ

ตรวจสอบ



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
บอลวอล์ก 11/2 TF 2 ตัว

ต่อตรง 1.5x1 3 อัน

เคเบิลไทล์ด า 6 6 ถุง

สามตา 1.5 2 อัน
8 14 มิ.ย. 64 น  ามันดีเซล 200 ลิตร 9,100       9,100     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 1134

น  ามันแก๊สโซฮออล์ 95 100 ลิตร 9,038.00                   15 พ.ค 2564
9 29 มิ.ย. 64 ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 500          500        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 136/2564

หมายเลขครุภัณฑ์ 480.00                      29-มิ.ย.-64

(ลงโปรแกรม+เปล่ียนพัดลม)

10 29 มิ.ย. 64 พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 2 กล่อง 700          700        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 137/2564
600.00                      29 มิ.ย. 64

11
29 มิ.ย. 64 หมึกพิมพ์ HP 12 A 4 กล่อง 2,400       2,400     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 138/2564

2,360.00                   29 มิ.ย. 64
12 29 มิ.ย. 64 น  ายาท าความสะอาดพื น 5200 มล. 1 แกลลอร 900          900        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 139/2564

กระดาษทิชชู 24 ม้วน 1 แพค 883.00                      29 มิ.ย. 64

ถังขยะฝาแกว่ง สีด า 2 ใบ

สีสเปรย์รองพื น No.F100 1 กระป๋อง

สีสเปรย์ (400 ซีซี) 2 กระป๋อง

กระดาษทิชชูแบบกล่อง 140 แผ่น 6 กล่อง
13 29 มิ.ย. 64 หมึกพิมพ์ HP 79 A 4 กล่อง 2,800       2,800     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 140/2564

2,800.00                   29 มิ.ย. 64
14 29 มิ.ย. 64 ซองพลาสติกหุ่มปก 1 แผ่น 100          100        เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 141/2564

ฟิวเจอร์บอร์ด 3 มม. ขนาด 65x122 2 แผ่น 97.00                        29 มิ.ย. 64
15 29 มิ.ย. 64 อาหารปลากินพืชเล็ก 30 กระสอบ 29,500     29,500   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 1422564

อาหารสัตว์น  าวัยอ่อน (ไฮเกร็ด) 5 กระสอบ 19,400.00                 29 มิ.ย. 64
16 29 มิ.ย. 64 ตาข่ายพลาสติกด า ตา 7 มม. 3 ม้วน 2,800       2,800     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 143/2564

(กว้าง 1.2x30 ม.) 2,700.00                   29 มิ.ย. 64

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ตรวจสอบ

ส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน



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
17 29 มิ.ย. 64 ร าละเอียด 500 กิโลกรัม 11,000     11,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 144/2564

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) 1 กระสอบ 10,950.00                 29 มิ.ย. 64

ปุ๋ยนา (16-20-0) 1 กระสอบ
เกลือ 300 กระสอบ

กากถ่ัวเหลือง 1 กระสอบ
18 29 มิ.ย. 64 โมแลค (Domperidone) 1000 เม็ด 7,900       7,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 145/2564

ซันนาเฟค (BUS) 1 ขวด 7,800.00                   29 มิ.ย. 64
ฟอร์มาลีน 6 ถัง

20 29 มิ.ย. 64 อาหารปลากินพืชใหญ่ 45 กระสอบ 22,000     22,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 146/2564
Orgtetracgcline 12 กระปุก 21,000.00                 29 มิ.ย. 64

21 29 มิ.ย. 64 ปูนขาว 500 กระสอบ 2,300       2,300     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 147/2564
2,200.00                   29 มิ.ย. 64

22 30 มิ.ย. 64 นายประเทือง พรหมสบุตร 1 คน 6,800       6,800     เฉพาะเจาะจง " ศพจ 148/2564
รักษาความปลอดภัย 30 มิ.ย. 64

23 30 มิ.ย. 64 ออกซิเจน 10 ท่อน 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น " ศพจ 149/2564
รวม vat7% 30 มิ.ย. 64

1,284.00                   
24 30 มิ.ย. 64 ถุงพลาสติก HD ซีลคู่ 16x26" 50 กิโลกรัม 13,000     13,000   เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล จก. บ.โอเวอร์ออล จก. " ศพจ 150/2564

ถุงพลาสติก HP ตราศูนยื 20x30" 25 กิโลกรัม 12,825.00                 30 มิ.ย. 64
ถุงพลาสติก HD ซีลคู่ 20x30" 75 กิโลกรัม

ส่งเสริมศักยภาพ

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น  า

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน


