
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์  

จ านวน 12 รายการ 

 

85,551.85 85,551.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค 

พลัส จ ากัด 

85,551.85 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

85,551.85 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 210/2563 

ลว. 4 มิถุนายน 2563 

2 วัสดุการเกษตร จ านวน 8 รายการ 151,971.96 151,971.96 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์
ทองเกษตรภัณฑ์ 

151,971.96 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทอง
เกษตรภัณฑ์ 

151,971.96 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 211/2563 

ลว. 4 มิถุนายน 2563 

3 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 13,610 13,610 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้
เกษตร อินทีเกรชั่น 

13,610 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้เกษตร 
อินทีเกรชั่น 

13,610 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 212/2563 

ลว. 4 มิถุนายน 2563 

4 ชุดทดสอบF จ านวน 6 ชุด 

ชุดทดสอบclo จ านวน 5 ชุด 

187,280 187,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิคซัพ
พลาย จ ากัด 

187,280 

บริษัท ไซแอนติฟิคซัพพลาย 
จ ากัด 

187,280 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

สัญญาจะซ้ือจะขายฯ 
เลขที่ 1/2563 ลว. 17 
กุมภาพันธ์ 2563 
ใบสั่งซ้ือเลขที่ 210/2563 
ลว. 27 พฤษภาคม 2563 

5 วัสดุการเกษตร จ านวน 1 รายการ 16,500 16,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

16,500 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

16,500 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 223/2563 

ลว. 15 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

6 จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ จ านวน 8 เครื่อง 

20,009 20,009 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

20,009 

บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

20,009 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 58/2563 

ลว. 17 มิถุนายน 2563 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

7 วัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 28,500 28,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้
เกษตร อินทีเกรชั่น 

28,500 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้เกษตร 
อินทีเกรชั่น 

28,500 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 225/2563 

ลว. 16 มิถุนายน 2563 

8 วัสดุคอมพิวเตอร์  

(หมึกพิมพ ์จ านวน 5 กล่อง) 

12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นไทยแลนด์ 

12,500 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ขอนแก่น
ไทยแลนด์ 

12,500 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 229/2563 

ลว. 23 มิถุนายน 2563 

9 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท้ายเรือและ
ท้องเรือยนต์ราชการ ขนาด 25 
แรงม้า จ านวน 1 งาน 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายธน พูลทจิตร 

15,000 

นายธน พูลทจิตร 

15,000 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 59/2563 

ลว. 25 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

10 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 46,800 46,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้
เกษตร อินทีเกรชั่น 

46,800 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้เกษตร 
อินทีเกรชั่น 

46,800 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 230/2563 

ลว. 24 มิถุนายน 2563 

11 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์
ราชการ หมายเลขทะเบยีน ภฉ 994 
กทม จ านวน 1 งาน 

 

9,750 9,750 เฉพาะเจาะจง ร้าน อู่รุ่งแสง 

9,750 

ร้าน อู่รุ่งแสง 

9,750 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 60/2563 

ลว. 25 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

12 จ้างเหมาบริการท าข่าย  

จ านวน 18 ผืน 

18,000 18,000 เฉพาะเจาะจง นายกมล พวงศรี 

18,000 

นายกมล พวงศรี 

18,000 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 62/2563 

ลว. 26 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

13 วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 255,642 255,642 คัดเลือก สหกรณ์ประมงผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าปทุมธาน ี

255,642 

สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าปทุมธาน ี
255,642 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 215/2563 

ลว. 9 มิถุนายน 2563 

14 น้ ามันเชื้อเพลิง (ดีเซล 2000 ลิตร) 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

50,000 

บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 

50,000 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

บันทึกข้อตกลงซ้ือ เลขที่ 
3/2563 ลว. 26 มิถุนายน 
2563 

15 วัสดุการเกษตร จ านวน 3 รายการ 6,975 6,975 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

6,975 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

6,975 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 235/2563 

ลว. 29 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

16 วัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 13,540 13,540 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

13,540 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

13,540 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 236/2563 

ลว. 29 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

17 วัสดุส านักงาน จ านวน 6 รายการ 9,870 9,870 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์
9,870 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์
9,870 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 240/2563 
ลว. 29 มิถุนายน 2563 
(เขื่อนฯ) 

18 ส่งมอบวัสดุการเกษตร  
จ านวน 6 รายการ 

72,500 72,000 คัดเลือก สหกรณ์ประมงผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าปทุมธาน ี

72,500 
 

สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าปทุมธาน ี
72,500 

 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 224/2563 

ลว. 29 มิถุนายน 2563 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

19 

ส่งมอบงานงาน เจ้าหน้าทีโ่ครงการ
โซนนิ่ง 1-30 ม.ิย. 63 

13,000 13,000 เฉพาะเจาะจง นายปรัชญพงษ์ ทอง
ก้านเหลือง 

13,000 

นายปรัชญพงษ์ ทอง
ก้านเหลือง 

13,000 

เสนอราคาต่ าสุด ใบสั่งจ้างเลขที่ 57/2563 

ลว. 1 มิถุนายน 2563 

20 

จ้างเหมาบริการ PM Bronze 
Package เครื่อง HPLC ยี่ห้อ 
WATERS จ านวน 1 งาน 

44,940 44,940 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ.ขอนแก่น 
จ ากัด 

44,940 

บริษัท เอส.เอ.ขอนแก่น จ ากัด 

44,940 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้างเลขที่ 68/2563 

ลว. 21 มิถุนายน 2563 

21 

วัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 10,950 10,950 คัดเลือก สหกรณ์ประมงผู้
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าปทุมธาน ี

10,950 

สหกรณ์ประมงผู้เพาะเล้ียงสัตว์
น้ าปทุมธาน ี

10,950 

ให้เครดิตกับศูนย์ฯ เขต 6 (ขอนแก่น) 
และให้ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือเลขที่ 227/2563 

ลว. 22 มิถุนายน 2563 

22 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการจัดเตรียม
อุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาตสตร์ งวด
ที่ 2 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ  หิน
วิเศษ 

8,000 

นางสาวจิราวรรณ  หินวิเศษ 

8,000 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
30/2563 

ลว. 30 เมษายน 2563 

23 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการตรวจ
ประเมินฟาร์ม งวดที่3 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรัตน์  แถมนา 

12,800 

นางสาวไพรัตน์  แถมนา 

12,800 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
22/2563 

ลว. 1 เมษายน 2563 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

24 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการ
ห้องปฏิบัติการ งวดที่ 3 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย  โม่ง
ปราณีต 

12,800 

นางสาวสมฤทัย  โม่งปราณีต 

12,800 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
28/2563 

ลว. 1 เมษายน 2563 

25 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า งวดที่ 3  

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมพร  เก้าบญุ 

7,500 

นางสมพร  เก้าบญุ 

7,500 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
24/2563 

ลว. 1 เมษายน 2563 

26 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า งวดที่ 3 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกานดา  ไกยสวน 

7,500 

นายกานดา  ไกยสวน 

7,500 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
25/2563 

ลว. 1 เมษายน 2562 

27 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการคนสวน 
งวดที่ 3 

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง นายผอง  อบมา 

7,600 

นายผอง  อบมา 

7,600 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
29/2563 

ลว. 1 เมษายน 2562 

28 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า งวดที่ 3 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุชาต ิเท่ียงทอง 

7,500 

นายสุชาติ เท่ียงทอง 

7,500 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
21/2563 

ลว. 1 เมษายน 2562 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด เขต 6 (ขอนแก่น) 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของสัญญำ
หรือข้อตกลงในกำรซื้อหรือ

จ้ำง 

29 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า งวดที่ 3 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
26/2563 

ลว. 1 เมษายน 2563 

30 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า งวดที่ 3 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ์   

7,000 

นายพงษ์พิทกัษ์   

7,000 

เสนอราคาต่ าสุด บันทึกข้อตกลงจา้ง 
23/2563 

ลว. 1 เมษายน 2562 

         

 


