
 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 31,440 31,440 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

31,440 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

31,440 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 110/2562 

ลว. 1 กุมภาพันธ ์2562 

2 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 17,800 17,800 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

17,800 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

17,800 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 111/2562 

ลว. 4 กุมภาพันธ ์2562 

3 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 19,050 19,050 เฉพาะเจาะจง หจก. ขอนแก่นไทยแลนด ์

19,050 บาท 

หจก. ขอนแก่นไทยแลนด ์

19,050 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 113/2562 

ลว. 5 กุมภาพันธ ์2562 

4 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น 

32,000 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

32,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

5 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 110,880 110,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น 

110,880 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

110,880 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

6 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 13,130 13,130 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,130 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,130 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 22,000 22,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินที
เกรชั่น 

22,000 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

22,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 27,885 27,885 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

27,885 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

27,885 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 6/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

9 วัสดุส านักงาน จ านวน 2 รายการ 135,080 135,080 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

135,080 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

135,080 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 75,650 75,680 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

75,680 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

75,680 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2563 

11 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 44,000 44,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

44,000 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

44,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

12 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 30,800 30,800 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

30,800 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

30,800 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

13 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

32,000 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

32,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

14 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

16,000 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

16,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

15 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 57,200 57,200 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

57,200 บาท 

หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

57,200 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 7/2562 

ลว. 8 กุมภาพันธ ์2562 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

16 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 11,470 11,470 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

11,470 บาท 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

11,470 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 131/2562 

ลว. 21 กุมภาพันธ ์2562 

17 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 5,500 5,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

5,500 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

5,500 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 132/2562 

ลว. 21 กุมภาพันธ ์2563 

18 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 34,000 34,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

34,000 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

34,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 130/2562 

ลว. 21 กุมภาพันธ ์2562 

19 อะไหล่เครื่อง HPLC (Assy PCB 3 v 
CCPU FLR จ านวน 1 บอร์ด 

23,304.60 23,304.60 เฉพาะเจาะจง บจก. เอส.เอ.(ขอนแก่น) 

23,304.60 

บจก. เอส.เอ.(ขอนแก่น) 

23,304.60 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 136/2562 

ลว. 25 กุมภาพันธ ์2562 

         

         

 


