
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 31 ธันวาคม 2561 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 จ้างเหมาบริการซ่อมมอเตอร ์ขนาด 
5 แรง จ านวน 1 งาน 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ขอนแก่นเจริญกิจ 

6,000 บาท 

ร้าน ขอนแก่นเจริญกิจ 

6,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 023/2562 

ลว. 3 ธันวาคม 2561 

2 วัสดุวิทยาศาสตร์  

(ตัวอยา่งเนื้อสัตว์น้ า) 

5,885 5,885 เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

5,885 บาท 

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

5,885 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 047/2562 

ลว. 4 ธันวาคม 2561 

3 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 35,700 35,700 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์องเกษตรภัณฑ์ 

35,700 บาท 

หจก.สิงห์องเกษตรภัณฑ์ 

35,700 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 053/2562 

ลว. 11 ธันวาคม 2561 

4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเกย์วัดระดับ
น้ ามันรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน กข 7535 ขอนแก่น 

6,300 6,300 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างกอง 

8,300 บาท 

ร้าน อู่ช่างกอง 

8,300 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 026/2562 

ลว. 12 ธันวาคม 2561 

5 จ้างเหมาบริการเตรียมตวัอยา่งสัตว์น้ า
และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  

จ านวน 1 งาน 

5,440 5,440 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย โม่ง
ประณีต  

5,440 บาท 

นางสาวสมฤทัย โม่งประณีต  

5,440 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

สัญญาเลขที่ 64/2562 

ลว. 17 ธันวาคม 2561 

 

6 ชุดทดสอบ จ านวน 2 รายการ 235,935 235,935 เฉพาะเจาะจง บจก.ไซแอนติฟิค ซัพ
พลาย จ ากัด 

235,935 บาท 

บจก.ไซแอนติฟิค ซัพพลาย 
จ ากัด 

235,935 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 5/2562 

ลว. 17 ธันวาคม 2561 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 1 รายการ 195,193.6
8 

195,193.6
8 

เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ. (ขอนแก่น) 

195,193.68 

บจก.เอส.เอ. (ขอนแก่น) 

195,193.68 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 070/2562 

ลว. 19 ธันวาคม 2561 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

31 ธันวาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบไฟ
รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 
486 ขอนแก่น จ านวน 1 งาน 

6,200 6,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างกอง 

6,200 บาท 

ร้าน อู่ช่างกอง 

6,200 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 034/2562 

ลว. 24 ธันวาคม 2561 

9 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมระบบ
ไฮโดรลิกและใบมีดตัดหญ้ารถ
แทรกเตอร์ จ านวน 1 งาน 

5,200 5,200 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่ช่างกอง 

5,200 บาท 

ร้าน อู่ช่างกอง 

5,200 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 036/2562 

ลว. 24 ธันวาคม 2561 

10 ชุดวิเคราะห์ความเป็นกรด-ด่าง 
จ านวน 20 ชุด 

10,400 10,400 เฉพาะเจาะจง บจก. เคเอสพี อีสาณ 
จ ากัด 

10,400 บาท 

บจก. เคเอสพี อีสาณ จ ากัด 

10,400 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 074/2562 

ลว. 24 ธันวาคม 2561 

11 ถ่ายเอกสาร จ านวน 14,400 
แผ่น 

7,200 7,200 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

7,200 บาท 

บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 จ ากัด 

7,200 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 076/2562 

ลว. 25 ธันวาคม 2561 

         

         

         

 


