
แบบ สขร.1 

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

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 
วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 10,033 10,033 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

10,033 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

10,033 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 138/2562 

ลว. 1 มีนาคม 2562 

2 ร าละเอียด จ านวน 1000 กก. 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,500 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,500 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 153.1/2562 

ลว. 7 มีนาคม 2562 

3 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 11,515 11,515 เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญเลิศการค้า 

11,515 บาท 

ร้าน บุญเลิศการค้า 

11,515 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 153/2562 

ลว. 7 มีนาคม 2562 

4 อุปกรณ์ท าความสะอาด จ านวน 5 
รายการ 

6,645 6,645 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

6,645 บาท 

ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

6,645 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 165/2562 

ลว. 12 มีนาคม 2562 

5 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 17,700 17,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน อริสสราพาณิชย ์

17,700 บาท 

ร้าน อริสสราพาณิชย ์

17,700 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 172/2562 

ลว. 15 มีนาคม 2562 

6 วัสดุการเกษตร จ าวน 4 รายการ 7,225.50 7,225.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยจรัญการเกษตร 
2018 

7,225.50 

หจก.ชัยจรัญการเกษตร 
2018 

7,225.50 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 175/2562 

ลว. 18 มีนาคม 2562 

7 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 52,965 52,965 เฉพาะเจาะจง บจก.เอส.เอ.(ขอนแก่น) 

52,965 บท 

บจก.เอส.เอ.(ขอนแก่น) 

52,965 บท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 176/2562 

ลว. 18 มีนาคม 2562 

8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์
หมายเลขทะเบยีน 82-7173 
ขอนแก่น จ านวน 1 งาน 

6,414.65 6,414.65 เฉพาะเจาะจง บจก.รวมทวขีอนแก่น 

6,414.65 

บจก.รวมทวขีอนแก่น 

6,414.65 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2562 

ลว. 22 มีนาคม 2562 

 



แบบ สขร.1 

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

วันที่ 31 มีนาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

9 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมมอเตอร์ 
ขนาด 10 แรง จ านวน 1 งาน 

8,700 8,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน ขอนแก่นเจริญกิจ 

8,700 บาท 

ร้าน ขอนแก่นเจริญกิจ 

8,700 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 63/2562 

ลว. 25 มีนาคม 2562 

10 อุปกรณ์ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 7,255 7,255 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

7,255 บาท 

ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

7,255 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 191/2562 

ลว. 28 มีนาคม 2562 

         

         

         

         

         

         

         

 


