
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 ส่งมอบวัสดุเกษตร 2 รายการ ใบแจ้งหนี้
งวดที่6คัดเลือก ดุกเล็ก20ถุง ถุงละ10 
กิโล 

10,500 10,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ 

10,500 

สหกรณ์ 

10,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

2 ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ 2รายการ ใบแจ้งหนี้
งวดที่ 7 คัดเลือก ดุกเล็ก50,ถุง 100 
กิโล 

32,500 32,500 เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ 

32,250 

สหกรณ์ 

32,250 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

3 วัสดุ ,วัสด ุ

 

66,130 66,130 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพานิช 

66,130 

ส.เจริญพานิช 

66,130 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

4 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์/เปลี่ยน
ถ่ายน้ ามันเครื่อง จ านวน 3 คัน 

5,730 5,730 เฉพาะเจาะจง อู่รุ่งแสงยนต์ 

5,730 

อู่รุ่งแสงยนต์ 

5,730 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 11,000 11,000 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพานิช 
11,000 

ส.เจริญพานิช 
11,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

6 วัสดุการเกษตร 3 รายการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สิงห์
ทองการเกษตรภัณฑ์ 

15,000 

 

ห้างหุ้นส่วน จ ากัด สิงห์ทอง
การเกษตรภัณฑ์ 15,000 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และ
ให้ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่ 31  สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 วัสดุส านักงาน 20 รายการ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์
ทองเกษตรภัณฑ์ 

20,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทอง
เกษตรภัณฑ์ 

20,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

8 วัสดุการเกษตร 3 รายการ 65,700 65,700 เฉพาะเจาะจง ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

65,700 

ร้าน ส.เจริญพาณิชย ์

65,700 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

9 วัสดุการเกษตร 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

8,000 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 99,917 99,917 เฉพาะเจาะจง เอสเอ ขอนแก่น 

99,917 

เอสเอ ขอนแก่น 

99,917 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

11 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 66,000 66,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

66,000 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

66,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

12 วัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 7 รายการ 6,887 6,887 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโอแอล 

6,887 

บริษัท ซีโอแอล 

6,887 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

13 วัสดุก่อสร้าง 14 รายการ 17,013 17,013 คัดเลือก ร้านอุบลรัตน์วัสดุ59 
17,013 

ร้านอุบลรัตน์วัสดุ59 
17,013 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

14 วัสดุวิทยาศาสตร์  จ านวน 9 รายการ 27,000 27,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทเจพีแลป ซัพพลาย 
27,000 

 

บริษัทเจพีแลป ซัพพลาย 

27,000 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

15 ส่งมอบวัสดุการเกษตร 2 รายการ   เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

16 วัสดุเกลือ 2 รายการ  

เกลือ 2 คันรถ และ 

45,000 45,000 เฉพาะเจาะจง บริษัทโอเวอร์ออล 
45,000 

บริษัทโอเวอร์ออล 45,000 ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

17 ส่งมอบวัสดุ 2 รายการ ใบแจ้งหนี้เลขที่
9 

  เฉพาะเจาะจง สหกรณ์ฯ สหกรณ์ฯ ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

18 จ้างเหมาบริการ รถตู้บริการ 11,200 11,200 เฉพาะเจาะจง จ้างเหมารถตู้บริการ 
11,200 

จ้างเหมารถตู้บริการ 11,200 ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ 20รายการ 11,390 11,390 เฉพาะเจาะจง 
บริษัทยูเนี่ยนซายน์เทรด

ดิ้ง จ ากัด11,390 
บริษัทยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง 

จ ากัด 11,390 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

20 

วัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 9,903.92 9,903.92 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญ
วัสดแุละบริการ 

9,903.92 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

9,903.92 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

21 
หมึก85A จ านวน 3 กล่อง 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ขอนแก่นไทยแลนด์ 

12,500 
ขอนแก่นไทยแลนด์ 12,500 ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

22 

วัสดุการเกษตร 15 รายการ 16,285 16,285 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้
เกษตร 

16,285 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เกา้เกษตร 

16,285 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

23 
วัสดุจัดอบรม young smart Farmer
วัสดุวิทยาศาสตร์ 14  

77,160 77,160 เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพาณิชย์ 

77,160 

ส.เจริญพาณิชย์ 

77,160 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 
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หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

24 
รายการ วัสดุการเกษตร 4 รายการ 126,322.90 126,322.9

0 
เฉพาะเจาะจง ส.เจริญพาณิชย์ 

126,322.90 

ส.เจริญพาณิชย์ 

126,322.90 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

25 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิตสัตว์
น้ า 

1-30 ก.ย 63 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาว สมฤทยั โม่ง
ปราณีต 

12,800 

นางสาว สมฤทยั โม่งปราณีต 

12,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

26 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า ส่งมอบงานจา้งเหมาบริการ
งานผลิตสัตว์น้ า 

1-30 ก.ย 63 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายผอง  อบมา 

7,500 

นายผอง  อบมา 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

27 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า ส่งมอบงานจา้งเหมาบริการ
งานผลิตสัตว์น้ า 

1-30 ก.ย 63 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรัตน ์ แถมนา 

12,800 

นางสาวไพรัตน ์ แถมนา 

12,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

28 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า ส่งมอบงานจา้งเหมาบริการ
งานผลิตสัตว์น้ า1-30 ก.ย 63 

 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมพร  เก้าบญุ 

7,500 

นางสมพร  เก้าบญุ 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

29 

ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า  

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาว จิราวรรณ หิน
วิเศษ 

8,000 

นางสาว จิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

30 
ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

7,000 

นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

31 
ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายกานดา ไกรสวน 

7,000 

นายกานดา ไกรสวน 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

32 
ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทิน ไกรสวน 

7,0000 

นายสุทิน ไกรสวน 

7,0000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

33 
ส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ  เทียนทอง 

7,500 

นายสุชาติ  เทียนทอง 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

34 

วัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล ่ 5,938.50 5,938.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยเจริญการเกษตร
2018 

5,938.50 

หจก.ชัยเจริญการเกษตร
2018 

5,938.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 


