
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 ก.ย. 64 กระดาษทิชชู สก็อตซีเลด 24 ม้วน 6 แพค 1,500       1,500     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด ศพจ 198/2564

สเปรย์ก าจัดแมลง 2 กระป๋อง 1,471.00                   1 ก.ย. 64

น้ ายาขัดพ้ืนวิกซิอล 900 มล. 6 ขวด

น้ ายาท าความสะอาดพ้ืน 1 แกลลอน
2 1 ก.ย. 64 หม้อน้ า 1 ลูก 5,600       5,600     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 199/2564

หม้อพักน้ า 1 ลูก 5,500.00                   1 ก.ย. 64
ค่าแรง 1 หน่วยนับ

3 1 ก.ย. 64 บ่าวาล์ว 2 ตัว 5,000       5,000     เฉพาะเจาะจง ร้านสุรัตน์การช่าง ร้านสุรัตน์การช่าง " ศพจ 200/2564

ปลอกวาล์ว 2 ตัว 4,998.00                   1 ก.ย. 64

วาล์วน้ า 0.5 น้ิว 2 ตัว

ลูกสูบพร้อมสลัก 1 ชุด

ซีลหน้า-หลัง 2 ชุด

สปริงคันเร่ง+สปริงกาวนา 2 ชุด

แหวน 1 ตัว

ปะเก็นชุด 1 ชุด

ทนวาล์ว 2 ตัว

ถ้วยรองตันวาล์ว 1 ถ้วย

กาวนาครบชุด 1 ชุด

หัวเทียน 1 หัว

ครอบหัวเทียน 1 ชุด

ลูกปัน 2 ชุด

ชุดลานสตาร์ท 1 ชุด

น้ ามันเคร่ือง 1 กระป๋อง

หม้อกรองอากาศ 1 ชุด

แบบ สขร.๑
สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2564

ช่ือ หน่วยงำน  ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรเพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืดสิงห์บุรี
ปีงบประมำณ ๒๕๖4

วัสดุท่ีจัดซ้ือมี
คุณลักษณะ
ตรงความ
ต้องการซ้ือ

เงินทุนหมุนวียน

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
ค่าแรง 1 หน่วย 

4 1 ก.ย. 64 เพลาหน้า 2 ท่อน 4,300       4,300     เฉพาะเจาะจง ร้านเลิศพิทยาคุณ ร้านเลิศพิทยาคุณ " ศพจ 201/2564

เพลาท้าย 2 ท่อน รวม vat7% 1 ก.ย. 64

ซีล 12 ตัว 4,280.00                   

ใบตัดเหล็ก 12 อัน

ลูกยางบูท 12 อัน
ใบเล่ือยตัดเหล็ก 12 อัน

5 1 ก.ย. 64 หินคลุก 6 คิว 2,500       2,500     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 202/2564
2,460.00                   1 ก.ย. 64

6
1 ก.ย. 64 ออกซิเจน 10 ท่อ 1,300       1,300     เฉพาะเจาะจง ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น ร้านสิงห์บุรีออโต้เพ้น " ศพจ 203/2564

รวม vat7% 1 ก.ย. 64
1,284.00                   

7 1 ก.ย. 64 น้ าด่ืม 50 ถัง 500          500        เฉพาะเจาะจง น้ าด่ืม ดี ดี น้ าด่ืม ดี ดี " ศพจ 204/2564

500.00                      1 ก.ย. 64

8 2 ก.ย. 64 ถังพลาสติก 200 ลิตร 45 ถัง 25,000     25,000   เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล จก. บ.โอเวอร์ออล จก. " ศพจ 205/2564
24,750.00                 2 ก.ย. 64

9 2 ก.ย. 64 ออกซ์เตตร้าไซคลีน 6 กระป๋อง 8,000       8,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 206/2564

ฟอร์มาลีน 4 แกลลอน 7,900.00                   2 ก.ย. 64

ซีนเทอร์เร็กซ์ 1 ถัง
10 2 ก.ย. 64 แปรงทองเหลืองขัดพ้ืนแบบมีด้ามจับ 6 อัน 2,200       2,200     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 207/2564

แปรวขัดพ้ืนพลาสติกแบบมีด้ามจับ 6 อัน 2,160.00                   2 ก.ย. 64
ไม้กวาดทางมะพร้าว 12 อัน

11
2 ก.ย. 64 มุ้งฟ้า ขนาด 16 ช่องตา กว้าง 1.2 ม. 15 ม้วน 12,500     12,500   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 208/2564

เนียอวนโพลี ตา 1 น้ิว ยาว 25 ม. 35 กิโลกรัม 12400.00 2 ก.ย. 64

12 2 ก.ย. 64 เสาคอนกรีต ขนาด 4x6 บ่า 3 ต้น 1,000       1,000     เฉพาะเจาะจง ร้านโพธ์ิศรี ร้านโพธ์ิศรี " ศพจ 209/2564

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ 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
900.00                      2 ก.ย. 64

13 2 ก.ย. 64 กระเบ้ืองลอนคู่ มุงหลังคา 460 แผ่น 15,600     15,600   เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 210/2564
สกรูยึดกระเบ้ือง (100 /กล่อง) 9 กล่อง 15,590.00                 2 ก.ย. 64

14 3 ก.ย. 64 เกลือ 400 กิโลกรัม 1,900       1,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 211/2564
1,800.00                   3 ก.ย. 64

15 3 ก.ย. 64 อาหารปลากินพืชเม็ดใหญ่ 15.5% 15 กระสอบ 4,900       4,900     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 212/2564
4,800.00                   3 ก.ย. 64

16 3 ก.ย. 64 ซินนาเฟต 1 ขวด 24,400     24,400   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 213/2564

อาหารปลาช่อนใหญ่ 40% 10 กระสอบ 24,300.00                 3 ก.ย. 64
อาหารปลาช่อนใหญ่ 25% 20 กระสอบ

อาหารอนุบาลลูกสัตว์น้ าวัยอ่อน 40% 5 กระสอบ
17 3 ก.ย. 64 ลงโปรแกรม 1 เคร่ือง 700          700        เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 214/2564

ซ่อมเปล่ียนพัดลม 1 ตัว 650.00                      3 ก.ย. 64
18 3 ก.ย. 64 กระดาษ a4 30 รีม 4,100       4,100     เฉพาะเจาะจง บริษัท คลังวิทยา จ ากัด บริษัท คลังวิทยา จ ากัด " ศพจ 215/2564

สมุดบัญชี No.2 12 เล่ม 4,024.00                   3 ก.ย. 64
กระดาษคาร์บอน A4 1 กล่อง

คลิปด า 2 ขา 109 1 โหล

คลิปด า 2 ขา 111 2 โหล

กาวแท่ง 2 แท่ง
ลวดเส็บกระดาษ 5 กล่อง

ปากกาลูกล่ืน 0.7 มม. 20 ด้าม
20 8 ก.ย. 64 แบตเตอร่ี+ค่าแรง 1 ลูก 3,500       3,500     เฉพาะเจาะจง ร้านสมยศการช่าง ร้านสมยศการช่าง " ศพจ 216/2564

3,200.00                   8 ก.ย. 64
21 8 ก.ย. 64 หมึกพิมพื 79A 6 กล่อง 3,600       3,600     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 217/2564

3,540.00                   8 ก.ย. 64
22 8 ก.ย. 64 หมึกพิมพื 79A 4 กล่อง 2,400       2,400     เฉพาะเจาะจง ร้านสบายดีเซอร์วิส ร้านสบายดีเซอร์วิส " ศพจ 218/2564

2,360.00                   8 ก.ย. 64
23 13 ก.ย. 64 หินคลุก 6 คิว 2,500       2,500     เฉพาะเจาะจง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง หจก.กิติไพศาลค้าวัดุก่อสร้าง " ศพจ 219/2564

2,460.00                   13 ก.ย. 64
24 13 ก.ย. 64 ดอกสว่านโรตาร์ 1 อัน 2,800       2,800     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 220/2564

ตรวจสอบ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

พันธุดี

ส่งเสริมเยาวชน
นักเพาะเล้ียง

เงินทุนหมุนวียน

ส่งเสริมศักยภาพ

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ 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
ดอกเจาะเล็ก 1/8 YG 3 อัน 2,750.00                   13 ก.ย. 64
สีน้ ามัน Mooo 1 แกลลอน
แปรงทาสี 6 อัน
ปล๊ักตัวผู้ยางด ากลมขาแบน 3 ตัว
ดอกเจาะเล็ก 3/8 YG 3 อัน
ทินเนอร์ 1 แกลลอน

ใบเจียร 4" 6 ใบ

ดอกโรตาร์ 10x160มากีต้า 2 อัน
25 14 ก.ย. 64 ชุดทดสอบ Do 2 ชุด 2,200       2,200     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 221/2564

ชุดทดสอบ Alk 2 ชุด 2,100.00                   14 ก.ย. 64
26 14 ก.ย. 64 ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 1 กระสอบ 3,000       3,000     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดัก จ ากัด บริษัท ไอดัก จ ากัด " ศพจ 222/2564

ปุ๋ยนา 16-20-0 1 กระสอบ 2,960.00                   14 ก.ย. 64
อาหารกุ้งกุลาด าวัยอ่อน 2 กระสอบ

27 14 ก.ย. 64 กระชังโพลี ด้าย No.18 ตา 3 ซม. 4 ใบ 19,000     19,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 223/2564
ล้อมมุ่ง (6x6x1.5ม.) 18,800.00                 14 ก.ย. 64

28 14 ก.ย. 64 ป้ายไวนิล บุคคลภายนอกห้ามเข้า 2 ผืน 500          500        เฉพาะเจาะจง สิงห์บุรีกันสาด สิงห์บุรีกันสาด " ศพจ 224/2564
ขนาด 35x50 ซม. 500.00                      14 ก.ย. 64

29 15 ก.ย. 64 แป๊ปน้ าประปา 1.5 " 2 เส้น 4,800       4,800     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 225/2564
ใบตัดเหล็ก 4" 0.8 มม. 6 อัน 4,738.00                   15 ก.ย. 64
เกลียวปลอย 3/8x2 10 ตัว

สกรูเหล่ียม 3/8 x1 100 ตัว

หัวน็อต 3/8 100 ตัว

แหวนฮีแปร 100 อัน
30 15 ก.ย. 64 น้ ามันดีเซล 149.77 ลิตร 5,000       5,000     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 00142

4,469.10                   15 ก.ย. 64
31 16 ก.ย. 64 ถุงกรองลูกปลา 8 ผืน 2,500       2,500     เฉพาะเจาะจง จอมขวัญ ยืนยาว จอมขวัญ ยืนยาว " ศพจ 226/2564

ขนาด 1.5x0.65x0.65 ม. 2,400.00                   14 ก.ย. 64
32 16 ก.ย. 64 ร้องเท้านินจากันหอย 8 คู่ 5,400       5,400     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 227/2564

สวิงตาพริกไทย 6 อัน 5,380.00                   16 ก.ย. 64
ถังน้ าพลาสติก No.20 12 ใบ

33 16 ก.ย. 64 ข้อต่อตรง 2" 12 อัน 2,400       2,400     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 228/2564
ข้องอ 90 องศา 2" 12 อัน 2,390.00                   16 ก.ย. 64

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

ส่งเสริมศักยภาพ

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

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
บอลวาล์ว 2" 12 อัน

เข็มขัดรัดท่อ 2" 12 อัน

วาล์ว PVC 4 หุน 12 ตัว

กาวทาท่อ 1 กระป๋อง
34 16 ก.ย. 64 อาหารปลาดุกเล็ก 32% 5 กระสอบ 8,400       8,400     เฉพาะเจาะจง บ.โอเวอร์ออล จก. บ.โอเวอร์ออล จก. " ศพจ 229/2564

อาหารปลาดุกกลาง 30% 12 กระสอบ 8,310.00                   16 ก.ย. 64

35 20 ก.ย. 64 อาหารปลาดุกใหญ่ 25% 30 กระสอบ 21,000     21,000   เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 230/2564
ร าละเอียด 200 กิโลกรัม 20,000.00                 20 ก.ย. 64
ปลาป่น 100 กิโลกรัม

36 20 ก.ย. 64 เชือกใยยักษ์ 6 กิโลกรัม 1,400       1,400     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทูล จ ากัด บริษัท ซีทูล จ ากัด " ศพจ 231/2564
สายพาน No.60 2 เส้น 1,350.00                   20 ก.ย. 64
ใบตัดเลส 6 ใบ

37 20 ก.ย. 64 เกลือ 1000 กิโลกรัม 4,600       4,600     เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด " ศพจ 232/2564
4,500.00                         20 ก.ย. 64

38 22 ก.ย. 64 น้ ามันดีเซล 134.56 ลิตร 4,100       4,100     เฉพาะเจาะจง หจก วิบูลย์ พานิชย์ หจก วิบูลย์ พานิชย์ " 01143
4,055.63                         22 ก.ย. 64

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ า

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน

เงินทุนหมุนวียน


