
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง        
11 รายการ 

3,193.90 3,193.90 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,193.90 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,193.90 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 13/2564 

ลว. 1 ธ.ค. 63 

 

2 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 11 รายการ 1,291.49 1,291.49 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

1,291.49 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

1,291.49 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 14/2564 

ลว. 3 ธ.ค. 63 

3 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 

1 งาน 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง นายชูชีพ กลีบจอหอ 

3,500 

นายชูชีพ กลีบจอหอ 

3,500 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 4 ธ.ค.63 

4 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 95 95 เฉพาะเจาะจง บจ.นครชัยแอร์ 

95 

บจ.นครชัยแอร์ 

95 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2 ธ.ค.63 

5 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 1,335 1,335 เฉพาะเจาะจง ร้านวาเลนไทน์สวนถาด 

1,335 

ร้านวาเลนไทน์สวนถาด 

1,335 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2 ธ.ค.63 

6 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 300 300 เฉพาะเจาะจง ตุ๊กตาพันธ์ุไม้ 

300 

ตุ๊กตาพันธ์ุไม้ 

300 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2 ธ.ค.63 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 

1 งาน 

950 950 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

950 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

950 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 12/2564 

ลว. 2 ธ.ค. 63 

8 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 560 560 เฉพาะเจาะจง ร้านสอาดบุญสร้าง 

560 

ร้านสอาดบุญสร้าง 

560 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 3 ธ.ค.63 

9 
จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมก่อสร้าง 1 รายการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง นางจุฬารัตน์ ช่างเหล็ก 

1,000 

นางจุฬารัตน์ ช่างเหล็ก 

1,000 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 4 ธ.ค.63 

10 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 3,103 3,103 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,103 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,103 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 19/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 

11 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นางจุฬารัตน์ ช่างเหล็ก 

1,500 

นางจุฬารัตน์ ช่างเหล็ก 

1,500 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 7 ธ.ค.63 

12 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมยานพาหนะและ
ขนส่ง 3 รายการ 

880 880 เฉพาะเจาะจง หจก.ช้างอะไหล่ยนต์
ขอนแก่น 

880 

หจก.ช้างอะไหล่ยนต์ขอนแก่น 

880 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 18/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 481.50 481.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

481.50 

หจก.ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

481.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 15/2564 

ลว. 7 ธ.ค. 63 

14 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

1,979.50 1,979.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ชัยจรัญการเกษตร 

1,979.50 

หจก.ชัยจรัญการเกษตร 

1,979.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 13/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 

15 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 6,420 6,420 เฉพาะเจาะจง บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 

6,420 

บจ.ห้องปฏิบัติการกลาง 

6,420 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 16/2564 

ลว. 8 ธ.ค. 63 

16 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,170 3,170 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

3,170 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

3,170 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 20/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 

17 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 9 รายการ 69,943.76 69,943.76 เฉพาะเจาะจง บจ.อินเตอร์พลัค พลัส 

69,943.76 

บจ.อินเตอร์พลัค พลัส 

69,943.76 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 17/2564 

ลว. 9 ธ.ค. 63 

18 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 งาน 

4,730 4,730 เฉพาะเจาะจง นายประสิทธ์ิ ราชสุวอ 

4,730 

นายประสิทธ์ิ ราชสุวอ 

4,730 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 14/2564 

ลว. 17 ธ.ค. 63 

19 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 7 รายการ 3,360 3,360 เฉพาะเจาะจง บจ.ขอนแก่นปลาตู้      
เพ็ทมาร์ท 

3,360 

บจ.ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท 

3,360 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 22/2564 

ลว. 17 ธ.ค. 63 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

20 
จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 55,843.30 55,843.30 เฉพาะเจาะจง บจ.เจพีแล็บซัพพลาย 

55,843.30 

บจ.เจพีแล็บซัพพลาย 

55,843.30 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 21/2564 

ลว. 17 ธ.ค. 63 

21 
จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง          
4 รายการ 

1,032 1,032 เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโกลบอลเฮาส์ 

1,032 

บจ.สยามโกลบอลเฮาส์ 

1,032 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 17 ธ.ค.63 

22 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 95 95 เฉพาะเจาะจง บจ.นครชัยแอร์ 

95 

บจ.นครชัยแอร์ 

95 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 17 ธ.ค.63 

23 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 8 รายการ 42,650 42,650 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

42,650 

หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

42,650 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 23/2564 

ลว. 21 ธ.ค. 63 

24 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 340 340 เฉพาะเจาะจง คลับแปดสิบแปด        
คาร์ดีเทลลิ่ง 

340 

คลับแปดสิบแปดคาร์ดีเทลลิ่ง 

340 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว  

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22 ธ.ค.63 

25 
จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1 รายการ 12,990 12,990 เฉพาะเจาะจง บจ.บางจากกรีนเนท 

12,990 

บจ.บางจากกรีนเนท 

12,990 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 25/2564 

ลว. 24 ธ.ค. 63 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

26 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 370 370 เฉพาะเจาะจง คลับแปดสิบแปด        
คาร์ดีเทลลิ่ง 

370 

คลับแปดสิบแปดคาร์ดีเทลลิ่ง 

370 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 23 ธ.ค.63 

27 
จัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่          
1 รายการ 

480 480 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๊อปปี้วัน 2547 

480 

บจ.ก๊อปปี้วัน 2547 

480 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 24/2564 

ลว. 23 ธ.ค. 63 

28 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 220 220 เฉพาะเจาะจง ร้านเติมสัน 

220 

ร้านเติมสัน 

220 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 24 ธ.ค.63 

29 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 396 396 เฉพาะเจาะจง บจ.ขอนแก่นคลัง      
นานาธรรม  

396 

บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม  

396 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 25 ธ.ค.63 

30 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 480 480 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

480 

บริษัท เจริญพาณิช 

480 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 28 ธ.ค.63 

 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 16 รายการ 11,083.10 11,083.10 เฉพาะเจาะจง บจ.ออฟฟิศเมท(ไทย) 

11,083.10 

บจ.ออฟฟิศเมท(ไทย) 

11,083.10 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 28/2564 

ลว. 30 ธ.ค. 63 

32 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 35 รายการ 15,655.85 15,655.85 เฉพาะเจาะจง บจ.ออฟฟิศเมท(ไทย) 

15,655.85 

บจ.ออฟฟิศเมท(ไทย) 

15,655.85 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 27/2564 

ลว. 30 ธ.ค. 63 

33 

จ้างเหมาบริการเตรียมบ่องานผลิตพันธ์ุ
สัตว์น้ า งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิต
พันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ 

22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ  เสียงใส 

22,500 

นายเอกสิทธ์ิ  เสียงใส 

22,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
17/2564 

ลว. 30 ธ.ค. 63 

 

 

 

 

 

 

 


