
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล B7 50,000 50,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

50,000 

บริษัท บางจากกรีนเนท จ ากัด 

50,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงซ้ือขาย 
1/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

2 

จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัตกิาร      25,600 25,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย           
โม่งประณีต 

25,600 

นางสาวสมฤทัย   โม่งประณีต 

25,600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
1/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

3 
จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัตกิาร      25,600 25,600 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรรัตน์ แถมนา 

25,600 

นางสาวไพรรัตน์ แถมนา 

25,600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
2/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

4 
จ้างเหมาบริการงานดา้นอ านวยการ 
(คนพิการ)  

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

16,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

16,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้ 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
3/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

5 
จ้างเหมาบริการงานคนสวน  15,200 15,200 เฉพาะเจาะจง นายผอง  อบมา 

15,200 

นายผอง  อบมา 

15,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
4/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

5 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ เท่ียงทอง 

7,500 

นายสุชาติ เท่ียงทอง 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
8/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

6 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายกานดา ไกยสวน 

7,500 

นายกานดา ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
9/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

7 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพร เก้าบุญ 

15,000 

นางสมพร เก้าบุญ 

15,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
5/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

8 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ ไกยสวน 

15,000 

นายสุทิพ ไกยสวน 

15,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
6/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

9 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

14,000 

นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

14,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
7/2564           

ลว. 2 พ.ย. 63 

10 

จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ า 
แบบท่อพญานาค 1 รายการ 

82,400 82,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์
เปอเรชั่น จ ากัด 

82,400 

บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น จ ากัด 

82,400 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

สัญญาซ้ือขาย 
1/2564 

 

11 

จ้างเหมาบริการขนส่งพัสดุ 1 รายการ 90 90 เฉพาะเจาะจง บจก.เคอร์รี่เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) 

90 

บจก.เคอร์รี่เอ็กซ์เพรส 
(ประเทศไทย) 

90 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

12 
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์    4 รายการ 2,910 2,910 เฉพาะเจาะจง ร้านถูกและด ี

2,910 

ร้านถูกและด ี

2,910 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 

13 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  

 1 งาน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

7,500 

นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 8/2564 

ลว. 30 พ.ย. 63 

14 

จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่8 
รายการ 

3,231 3,231 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

3,231 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์ขอนแก่น 
จ ากัด 

3,231 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 1/2564 

ลว. 3 พ.ย. 63 

 

15 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 377 377 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

377 

บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

377 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 4/2564 

ลว. 2 พ.ย. 63 

16 
จ้างเหมาบริการก าจัดสิ่งปฏกิูล 1 งาน 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง นางสาววาณี สุขสงวน 

1,400 

นางสาววาณี สุขสงวน 

1,400 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 

17 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 570 570 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

570 

บริษัท เจริญพาณิช 

570 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 

18 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,885 5,885 เฉพาะเจาะจง บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) 

5,885 

บจก.ห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) 

5,885 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 4/2564 

ลว. 4 พ.ย. 63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

1,926 

หจก.ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

1,926 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 3/2564 

ลว. 3 พ.ย. 63 

20 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 3 รายการ 1,901 1,901 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

1,901 

บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

1,901 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 2/2564 

ลว. 3 พ.ย. 63 

21 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทิเกรชั่น 

4,000 

หจก.เก้าเกษตรอินทิเกรชั่น 

4,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 5/2564 

ลว. 4 พ.ย. 63 

22 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,451 2,451 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

2,451 

บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

2,451 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 6/2564 
ลว. 9 พ.ย. 63 

23 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 8 รายการ 7,700 7,700 เฉพาะเจาะจง บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

7,700 

บจก.ก๊อปปี้วัน 2547 

7,700 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 8/2564 

ลว. 12 พ.ย. 63 

24 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 16,692 16,692 เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง 

16,692 

บจก.ยูเนี่ยนซายน์เทรดดิ้ง 

16,692 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 7/2564 

ลว. 12 พ.ย. 63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 1 รายการ 8,414.10 8,414.10 เฉพาะเจาะจง บจก.บางจากกรีนเนท 
สาขาขอนแก่น 2 

8,414.10 

บจก.บางจากกรีนเนท สาขา
ขอนแก่น 2 

8,414.10 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 9/2564 
ลว. 12 พ.ย. 63 

26 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 3 รายการ 

683 683 เฉพาะเจาะจง ร้านเดชาเทรดดิ้ง 

683 

ร้านเดชาเทรดดิ้ง 

683 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหาะสม 
เงินทดรองราชการ 

27 

จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 5 รายการ 

3,930 3,930 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้างอะไหลย่นต์
ขอนแก่น 

3,930 

หจก.ช้างอะไหลย่นต์ขอนแก่น 

3,930 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 10/2564 

ลว. 16 พ.ย. 63 

28 
จ้างเหมาซ่อมแซมตู้โทรศัพท์สาขา      
1 งาน 

12,000 12,000 เฉพาะเจาะจง ร้านดีวายเทล เซอร์วิส      
12,000 

ร้านดีวายเทล เซอร์วิส         
12,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 5/2564 

ลว. 18 พ.ย. 63 

29 
จ้างเหมาบริการเจาะอัดน้ ายาก าจัด
ปลวก 1 งาน 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง หจก.วิศวเพสตคอนโทรล 

20,000 

หจก.วิศวเพสตคอนโทรล 

20,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 6/2564 

ลว. 18 พ.ย. 63 

30 

จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่         
2 รายการ 

1,926 1,926 เฉพาะเจาะจง บจก.พาวเวอรก์ราฟปกิ
แอดเวอร์ไทซ่ิง 

1,926 

บจก.พาวเวอรก์ราฟปกิแอด
เวอร์ไทซ่ิง 

1,926 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 
- 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 

จ้างเหมาซ่อมระบบแอร์รถยนต์         
7 รายการ 

5,850 5,850 เฉพาะเจาะจง อู่สุชาติยนต ์

5,850 

อู่สุชาติยนต ์

5,850 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 10/2564 

ลว. 30 พ.ย. 63 

32 

จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัตกิาร  51,200 51,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย           
โม่งประณีต 

51,200 

นางสาวสมฤทัย   โม่งประณีต 

51,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
10/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

33 
จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัตกิาร 51,200 51,200 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรรัตน์ แถมนา 

51,200 

นางสาวไพรรัตน์ แถมนา 

51,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
11/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

34 
จ้างเหมาบริการงานคนสวน 30,400 30,400 เฉพาะเจาะจง นายผอง อบมา 

30,400 

นายผอง อบมา 

30,400 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
12/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

35 
จ้างเหมาบริการงานดา้นอ านวยการ 
(คนพิการ) 

32,000 32,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

32,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

32,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
13/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

36 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า 

 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสมพร เก้าบุญ 

30,000 

นางสมพร เก้าบุญ 

30,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
14/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

37 
จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ างบ
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ ไกยสวน 

30,000 

นายสุทิพ ไกยสวน 

30,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
15/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

38 
จ้างเหมาบริการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนฯ 

28,000 28,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

28,000 

นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

28,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา
16/2564           

ลว. 30 พ.ย. 63 

39 
จ้างเหมายริการเตรียมบ่องานผลิตพันธุ์
สัตว์น้ า งบเงินทุนหมุนเวียนฯ 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

7,500 

นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 8/2564 

ลว. 30 พ.ย. 63 

40 
จ้างเหมาบริการงานซ่อมบ ารุง 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ มะลาศร ี

7,500 

นายสุดใจ มะลาศร ี

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 9/2564 

ลว. 30 พ.ย. 63 

41 
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์           
และเครื่องพิมพ์ 2 งาน 

2,750 2,750 เฉพาะเจาะจง บจก.ไอทีคอนเนอร์ 

2,750 

บจก.ไอทีคอนเนอร์ 

2,750 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 7/2564 

ลว. 23 พ.ย. 63 

42 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 420 420 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

420 

บริษัท เจริญพาณิช 

420 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 

43 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 475 475 เฉพาะเจาะจง ร้านไข่เพชรสยามค้าไข่ 

475 

ร้านไข่เพชรสยามค้าไข่ 

475 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 
เงินทดรองราชการ 

44 
จ้างเหมาปะผุถังน้ ามัน            
และเจียร์จานเบรค 

1,550 1,550 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,550 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,550 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 11/2564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

45 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 
3 รายการ 

3,320 3,320 เฉพาะเจาะจง หจก.หน้าเมืองเกษตรยนต์ 

3,320 

หจก.หน้าเมืองเกษตรยนต์ 

3,320 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 11/2564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

46 

จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 8 รายการ 

2,490 2,490 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้างอะไหลย่นต์
ขอนแก่น 

2,490 

หจก.ช้างอะไหลย่นต์ขอนแก่น 

2,490 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนา
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 12/2564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

 


