
แบบ สขร.1 

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

วันที่ 30 เมษายน 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 

วัสดุไฟฟ้า จ านวน 7 รายการ 7,395 7,395 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยรัตนธรรมอีเลคต
ริก 

7,395 บาท 

หจก.ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

7,395 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 197/2562 

ลว. 3 เมษายน 2562 

2 

อุปกรณ์ไฟฟ้า จ านวน 8 รายการ 8,460 8,460 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยรัตนธรรมอีเลคต
ริก 

8,460 บาท 

หจก.ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

8,460 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 198/2562 

ลว. 4 เมษายน 2562 

3 

อะไหล่เครื่องตัดหญ้า            
จ านวน 13 รายการ 

12,026.80 12,026.80 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยจรัญการเกษตร 
2018 บาท 

12,026.80 

หจก.ชัยจรัญการเกษตร 
2018 บาท 

12,026.80 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 201/2562 

ลว. 4 เมษายน 2562 

4 
จา้งเหมาท าขา่ย จ านวน 1 งาน 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง นายศรีนวล พลบูรณ์ 

12,000 บาท 

นายศรีนวล พลบูรณ์ 

12,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 70/2562 

ลว. 5 เมษายน 2562 

5 
ถังขยะพลาสตกิ ขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 10 ใบ 

14,600 14,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน รุ่งตะวันซัพพลาย 

14,600 บาท 

ร้าน รุ่งตะวันซัพพลาย 

14,600 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 203/2562 

ลว. 9 เมษายน 2562 

6 

ตัวอยา่งเนื้อสัตว์น้ าส าหรับทดสอบใน
ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด 

6,955 6,955 เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) 

6,955 บาท 

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) 

6,955 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 207/2562 

ลว. 11 เมษายน 2562 

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 12,600 12,600 เฉพาะเจาะจง ร้าน อนุวัฒนก์ารประมง 

12,600 บาท 

ร้าน อนุวัฒนก์ารประมง 

12,600 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 215/2562 

ลว. 25 เมษายน 2562 

 



แบบ สขร.1 

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

วันที่  
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

8 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

28,500 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

28,500 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 218/2562 

ลว. 26 เมษายน 2562 

9 จา้งเหมาบริการซ่อมแซมและเปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่องรถยนต์ หมายเลข
ทะเบียน ฒบ6219 กทม. จ านวน 1 
งาน 

5,799.40 5,799.40 เฉพาะเจาะจง บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ 
จ ากัด 

5,799.40 

บจก.โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จ ากัด 

5,799.40 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 82/2562 

ลว. 29 เมษายน 2562 

         

         

         

         

         

         

         

 


