
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม  2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 

บริการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ (pipette จ านวน 7 
ชิ้น) จ านวน 1 งาน 

8,239 8,239 เฉพาะเจาะจง บจก.หริกุล ซายเอนซ์ 
จ ากัด 

8,239 บาท 

บจก.หริกุล ซายเอนซ์ จ ากัด 

8,239 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 84/2562 

ลว.2 พฤษภาคม 2562 

2 

วัสดุงานบ้านงานครัว            
จ านวน 38 รายการ 

17,239.84 17,239.84 เฉพาะเจาะจง บจก.เจพีแล็บซัพพลาย 
จ ากัด 

17,239.84 

บจก.เจพีแล็บซัพพลาย จ ากัด 

17,239.84 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 224/2562 

ลว. 3 พฤษภาคม 2562 

3 
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน นาเชือกพันธุ์ปลา 

40,000 บาท 

ร้าน นาเชือกพันธุ์ปลา 

40,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 231/2562 

ลว. 7 พฤษภาคม 2562 

4 

วัสดุการเกษตร(อาหารปลา)    
จ านวน 1 รายการ 

40,750 40,750 เฉพาะเจาะจง บจก. โอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น 

40,750 บาท 

บจก. โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น 

40,750 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 232/2562 

ลว. 7 พฤษภาคม 2562 

5 หมึกพิมพ ์จ านวน 5 กล่อง 15,500 15,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

15,500 บาท 

ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

15,500 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 235/2562 

ลว. 8 พฤษภาคม 2562 

6 วัสดุการเกษตร(อุปกรณ์เพาะเล้ียง
สัตว์น้ า) จ านวน 8 รายการ 

41,450 41,450 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

41,450 บาท 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

41,450 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสัง่ซ้ือเลขที่ 343/2562 

ลว. 15 พฤษภาคม 2562 

7 จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องถ่าย
เอกสาร จ านวน 1 งาน 

15,653.03 15,653.03 เฉพาะเจาะจง บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

15,653.03 

บจก.ริโก ้(ประเทศไทย) จ ากัด 

15,653.03 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 88/2562 

ลว. 21 พฤษภาคม 2562 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

8 
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 7,840 7,840 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

7,840 บาท 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

7,840 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 342/2562 

ลว. 15 พฤษภาคม 2562 

9 
วัสดุการเกษตร จ านวน 7 รายการ 24,374.60 24,374.60 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

24,374.60 

หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

24,374.60 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 350/2562 

ลว. 24 พฤษภาคม 2562 

10 
 วัสดุก่อสร้าง จ านวน 7 รายการ 29,565.17 29,565.17 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

29,565.17 

หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

29,565.17 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 357/2562 

ลว. 27 พฤษภาคม 2562 

11 

วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 5,085 5,085 เฉพาะเจาะจง บจก.ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

5,085 บาท 

บจก.ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท 
จ ากัด (ส านักงานใหญ่) 

5,085 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 352/2562 

ลว. 27 พฤษภาคม 2562 

12 
อะไหล่เครื่องสูบน้ า              
จ านวน 4 รายการ 

6,120 6,120 เฉพาะเจาะจง ร้าน บุญเลิศการค้า 

6,120 บาท 

ร้าน บุญเลิศการค้า 

6,120 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 361/2562 

ลว. 28 พฤษภาคม 2562 

13 
วัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 6,866.19 6,866.19 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งแสงขอนแก่น 

6,866.19 

หจก.รุ่งแสงขอนแก่น 

6,866.19 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 358/2562 

ลว. 28 พฤษภาคม 2562 

14 
วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน วราภรณ์การค้า 

11,000 บาท 

ร้าน วราภรณ์การค้า 

11,000 บาท 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 360/2562 

ลว. 28 พฤษภาคม 2562 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่

ตกลงซื้อหรือจ้ำง 
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

15 

วัสดุงานบ้านงานครัว 11 รายการ 8,062.45 8,062.45 เฉพาะเจาะจง บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 
จ ากัด 

8,062.45 

บจก.เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ จ ากัด 

8,062.45 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 362/2562
ลว.29 พฤษภาคม 2562 

16 
วัสดุก่อสร้าง จ านวน 3 รายการ 32,265.85 32,265.85 เฉพาะเจาะจง หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

32,265.85 

หจก.ช.พัฒนาการช่าง 

32,265.85 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 
(ขอนแก่น) และให้ราคา
เหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 365/2562 

ลว. 31 พฤษภาคม 2562 

         

 


