
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

หมึก85A จ านวน 5 กล่อง 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง ร้าน ศรีอีสาณศึกษา 

12,500 

ร้าน ศรีอิสาณศึกษา 

12,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

2 

จ้างเหมา ซ่อมแซมหลังคาห้องแถว
จ านวน 1 งาน 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม  

3 
วัสดุการเกษตร 1 รายการ 30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

30,000 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

30,00 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

4 

ส่งมอบงานซ่อมแซมหลังคาห้องแถว 
บ้านพัก 4 หอ้ง 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้ 

 

5 

จ้างเหมา ซ่อมแซมหลังคาห้องแถว
จ านวน 1 งาน 

25,000 25,000 เฉพาะเจาะจง นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

นายสุภชยั พานอ่อนตา 

25,000 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

5 
วัสดุการเกษตร 1 รายการ 12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัสพลัค 

12,000 

บริษัท อินเตอร์พลัสพลัค 

12,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

6 
ยารักษาสัตว์ ยาเหลือง 8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรภัณฑ์ 

8,000 

หจก.เก้าเกษตรภัณฑ์ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

7 
ถุงพลาสติคซิบ 18x28 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรภัณฑ์ 

50,000 

หจก.เก้าเกษตรภัณฑ์ 

50,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

8 
วัสดุการเกษตร(พ่อพันธุ,์แม่พันธุ์ปลา 2 
รายการ) 

6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ฉัตรแกว้ปลาตู ้

6,000 

ร้าน ฉัตรแกว้ปลาตู ้

6,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

9 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 27,820 27,820 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ท ี

27,820 

บริษัท เอสพีซี อาร์ท ี

27,820 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

10 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 47,080 47,080 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอขอนแก่น 

47,080 

บริษัท เอสเอขอนแก่น 

47,080 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

11 
วัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 100,000 100,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 

100,000 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 

100,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

12 
หมึก85A 2 กล่อง 5,120 5,120 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นไทยแลนด ์

5,120 

หจก.ขอนแก่นไทยแลนด ์

5,120 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

13 
จ้างเหมาตัวอย่างวิเคราะห์แพนต้อน 1 
งาน 

60,000 60,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญวรัตน์ บุญฤทธิ ์

60,000 

นางสาวธัญวรัตน์ บุญฤทธิ ์

60,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

14 
วัสดุการเกษตร เกลอื 4,000 กิโล 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร 

20,000 

หจก.เก้าเกษตร 

20,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

15 
วัสดุการเกษตร  8 รายการ 8,699.10 8,699.10 เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งแสง ขอนแก่น 

8,699.10 

หจก.รุ่งแสง ขอนแก่น 

8,699.10 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

16 
วัสดุเกษตร 5 รายการ 13,733.45 13,733.45 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

13,733.45 

หจก.หาญวัสดบุริการ 

13,733.45 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

17 

วัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 5,372.47 5,372.47 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีก่อสร้าง
ฮาร์ดแวร์ 

5,372.47 

บริษัท เสรีก่อสร้างฮาร์แวร ์

5,372.47 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

18 
วัสดุเกษตร 5 รายการ 13,177.57 13,177.57 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,177.57 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

13,177.57 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

19 
วัสดุเกษตร 1 รายการ ใบมีดตัดหญ้า 8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง หจก.สิงห์ทองเกษตครภัณฑ์ 

8,500 

หจก.สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 

8,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

20 
วัสดุเกษตร 3 รายการ 30,500 30,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 

30,500 

บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 

30,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

21 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นางสมพร เก้าบุญ 

7,500 

นางสมพร เก้าบุญ 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

22 

ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ ์แววแสง 

7,000 

 

นายพงษ์พิทกัษ ์แววแสง 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

23 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

24 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,600 7,600 เฉพาะเจาะจง นายผอง อบมา 

7,600 

นายผอง อบมา 

7,600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

25 

ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย โม่ง
ปราณีต 

12,800 

นางสาวสมฤทัย โม่งปราณีต 

12,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหาะสม 

 

26 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

12,800 12,800 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรัตน ์แถมนา 

12,800 

นางสาวไพรัตน ์แถมนา 

12,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

27 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เท่ียงทอง 

7,500 

นายสุชาติ เท่ียงทอง 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

28 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ ไกยสวน 

7,500 

นายสุทิพ ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

 

29 
ส่งส่งมอบงานจ้างเหมาบริการงานผลิต
พันธ์สัตว์น้ า 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกานดา ไกยสวน 

7,500 

นายกานดา ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

 

 

 



 

แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

30 

วัสดุการเกษตร 4 รายการ 7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 

7,000 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 
 

31 
วัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 6,409.30 6,409.30 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

6,409.30 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

6,409.30 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

32 
วัสดุการเกษตร 4 รายการ 143,750 143,750 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 

143,750 

บริษัท โอเวอร์ออล จ ากัด 

143,750 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

33 
วัสดุการเกษตร 4 รายการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง  ร้าน ฉัตรแก้วปลาตู ้

5,000 

ร้าน ฉัตรแกว้ปลาตู ้

5,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

34 

วัสดุการเกษตร 6 รายการ 6,407.14 6,407.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

6,407.14 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

6,407.1 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

35 
วัสดุการเกษตร 3 รายการ 27,830 27,830 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร 

27,830 

หจก.เก้าเกษตร 

27,830 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

36 
วัสดุการเกษตร 3 รายการ 20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 

20,000 

ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 

20,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 กันยายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 

วัสดุการเกษตร 3 รายการ 12,500 12,500 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร 

12,500 

 

หจก.เก้าเกษตร 

12,500 

 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

38 

วัสดุวิทยาศาสตร์ 7รายการ 29,100 29,100 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

29,100 

บริษัท อินเตอร์พลัคพลัส 
จ ากัด 

29,100 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

39 
วัสดุการเกษตร 3 รายการ 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 

50,000 

ร้าน ร้อยปอนด์อะควาเทค 

50,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

40 
วัสดุการเกษตร 25 รายการ 25,001.62 25,001.62 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

25,001.62 

หจก.หาญวัสดแุละบริการ 

25,001.62 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

41 
วัสดุการเกษตร 11 รายการ 9,902.85 9,902.85 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสด ุ

9,902.85 

หจก.หาญวัสด ุ

9,902.85 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

42 
จ้างเหมาซ่อมแซมฟ้าเพดานบ้านพกั
ราชการ217/9 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายสุภชยั  อ่อนตา 

7,000 

นายสุภชยั  อ่อนตา 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

43 
วัสดุการเกษตร 4 รายการ 26,000 26,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร 

26,000 

หจก.เก้าเกษตร 

26,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

 

 


