
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ส านักงาน 
(เครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีที
ยู)  1 งาน 

2,500 2,300 เฉพาะเจาะจง สุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส 

2,300 

สุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส 

2,300 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว บิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2 ก.พ. 64 

2 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก     
(ซ่อมรางผ้าม่านอาคารพันธุกรรม)      
1 งาน 

2,600 2,600 เฉพาะเจาะจง พีพีเค รวมผ้าม่าน 

2,600 

พีพีเค รวมผ้าม่าน 

2,600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2 ก.พ. 64 

3 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 150,000 131,075 เฉพาะเจาะจง บจ.ไซแอนติฟิคซัพพลาย 

131,075 

บจ.ไซแอนติฟิคซัพพลาย 

131,075 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 46/2564 

ลว. 2 ก.พ. 64 

4 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 3,000 2,724.93 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
สาขาขอนแก่น 

2,724.93 

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์  
สาขาขอนแก่น 

2,724.93 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้
ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 47/2564 

ลว. 2 ก.พ. 64 

5 
จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง 1 รายการ 1,500 1,400 เฉพาะเจาะจง บจ.เค.ที.ปิโตรเลียม 

1,400 

บจ.เค.ที.ปิโตรเลียม 

1,400 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 3 ก.พ. 64 

6 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,000 900 เฉพาะเจาะจง ไพบูลย์ พันธุ์ไม้ 

900 

ไพบูลย์ พันธุ์ไม้ 

900 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 3 ก.พ. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ 2,000 1,834.25 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ 

สาขาขอนแก่น  
1,834.25 

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์   
สาขาขอนแก่น      
1,834.25 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 48/2564 

ลว. 2 ก.พ. 64 

8 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 6,000 5,940 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

5,940 

หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

5,940 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 54/2564 

ลว. 8 ก.พ. 64 

9 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 4,000 3,482.85 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,482.85 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

3,482.85 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 49/2564 

ลว. 4 ก.พ. 64 

10 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ 7,500 7,250.32 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

7,250.32 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

7,250.32 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 51/2564 

ลว. 8 ก.พ. 64 

11 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 10 รายการ 3,000 2,887.93 เฉพาะเจาะจง หจก.หาญวัสดุและบริการ 

2,887.93 

หจก.หาญวัสดุและบริการ 

2,887.93 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 50/2564 

ลว. 5 ก.พ. 64 

12 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 14 รายการ 32,000 31,886 เฉพาะเจาะจง บจ.ไฮเออร์ เอ็นท์ 

31,886 

บจ.ไฮเออร์ เอ็นท์ 

31,886 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 52/2564 

ลว. 8 ก.พ. 64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 5,000 4,200 เฉพาะเจาะจง บจ.ขอนแก่นปลาตู้      
เพ็ทมาร์ท 

4,200 

บจ.ขอนแก่นปลาตู้เพ็ทมาร์ท 

4,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 53/2564 

ลว. 8 ก.พ. 64 

14 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,600 1,600 เฉพาะเจาะจง N.N.P Accessories 

1,600 

N.N.P Accessories 

1,600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 8 ก.พ. 64 

15 
จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 
7 รายการ 

2,000 1,605 เฉพาะเจาะจง บจ.เสรีก่อสร้าง ฮาร์ดแวร ์

1,605 

บจ.เสรีก่อสร้าง ฮาร์ดแวร ์

1,605 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 55/2564 

ลว. 9 ก.พ. 64 

16 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,000 7,490 เฉพาะเจาะจง บจ.เอสพีซี อาร์ท ี

7,490 

บจ.เอสพีซี อาร์ท ี

7,490 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 56/2564 

ลว. 10 ก.พ. 64 

17 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก  24,000 23,861 เฉพาะเจาะจง บจ.รีไซเคิล เอ็นซิเนียริ่ง 

23,861 

บจ.รีไซเคิล เอ็นซิเนียริ่ง 

23,861 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 17/2564 

ลว. 10 ก.พ. 64 

18 
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 3,000 2,998 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสแอนด์เอส 

2,998 

ร้านเอสแอนด์เอส 

2,998 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 15 ก.พ. 64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 

 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 4 รายการ 1,450 1,438 เฉพาะเจาะจง บจ.ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม 

1,438 

บจ.ขอนแก่นคลังนานาธรรม 

1,438 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 57/2564 

ลว. 16 ก.พ. 64 

20 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 500 480 เฉพาะเจาะจง ตุ๊กตาพันธุ์ไม ้

480 

ตุ๊กตาพันธุ์ไม ้

480 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16 ก.พ. 64 

21 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 600 600 เฉพาะเจาะจง พรพรรณ การ์เด็นท์ 

600 

พรพรรณ การ์เด็นท์ 

600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16 ก.พ. 64 

22 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 7 รายการ 36,500 36,500 เฉพาะเจาะจง บจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอ
เรชั่น 

36,500 

บจ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรชั่น 

36,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 58/2564 

ลว. 16 ก.พ. 64 

23 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 500 425 เฉพาะเจาะจง น้องเพชรไข่สด  

425 

น้องเพชรไข่สด  

425 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 17 ก.พ. 64 

24 
จัดจ้างท า พรบ.รถยนต์ 2 รายการ 

(ค่าเบี้ยประกันภัย) 

1,900 1,827.56 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไทยศรีประกันภยั 

1,827.56 

บมจ.ไทยศรีประกันภยั 

1,827.56 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 19 ก.พ. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 
จัดจ้างท า พรบ.รถยนต์ 3 รายการ 

 

2,300 1,612.49 เฉพาะเจาะจง บมจ.ไทยศรีประกันภยั 

1,612.49 

บมจ.ไทยศรีประกันภยั 

1,612.49 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 19 ก.พ. 64 

26 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 11 รายการ 64,000 63,862.95 เฉพาะเจาะจง บจ.อินเตอร์พลัค พลัส 

63,862.95 

บจ.อินเตอร์พลัค พลัส 

63,862.95 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 59/2564 

ลว. 17 ก.พ. 64 

27 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 3 รายการ 3,000 1,680 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์

1,680 

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์

1,680 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 60/2564 

ลว. 18 ก.พ. 64 

28 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 6,000 5,699.10 เฉพาะเจาะจง บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์

5,699.10 

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส ์

5,699.10 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 61/2564 

ลว. 18 ก.พ. 64 

29 
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 700 610 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

610 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

610 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 62/2564 

ลว. 18 ก.พ. 64 

30 
จัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร ่1 
รายการ 

500 240 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

240 

บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

240 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 63/2564 

ลว. 18 ก.พ. 64 

31 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 800 760 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

760 

บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

760 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 64/2564 

ลว. 18 ก.พ. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

32 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 5,000 5,000 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

5,000 

หจก.เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

5,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 65/2564 

ลว. 19 ก.พ. 64 

33 
จัดซื้อวัสดุการเกษตร 6 รายการ 3,500 3,411.99 เฉพาะเจาะจง บจ.อินเตอร์พลัคพลัส 

3,411.99 

บจ.อินเตอร์พลัคพลัส 

3,411.99 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 66/2564 

ลว. 19 ก.พ. 64 

34 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 390 390 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

390 

บริษัท เจริญพาณิช 

390 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22 ก.พ. 64 

35 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 8,100 8,100 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

8,100 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

8,100 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 68/2564 

ลว. 22 ก.พ. 64 

36 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 6 รายการ 24,000 23,610 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

23,610 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

23,610 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 67/2564 

ลว.22 ก.พ. 64 

37 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2,000 1,550 เฉพาะเจาะจง บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

1,550 

บจ.ก๊อปปีว้ัน 2547 

1,550 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 69/2564 

ลว. 22 ก.พ. 64 

 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

38 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง หสม.เค คอลเล็คชั่น พรี
เมี่ยม แอนด์ เซรามิค 

15,000 

หสม.เค คอลเล็คชั่น พรีเมี่ยม 
แอนด์ เซรามิค 

15,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 71/2564 

ลว. 24 ก.พ. 64 

39 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 5 รายการ 13,000 12,250 เฉพาะเจาะจง นายวีระนนท ์ เพชรทิพย์
มณ ี

12,250 

นายวีระนนท ์ เพชรทิพย์มณ ี

12,250 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 72/2564 

ลว. 24 ก.พ. 64 

40 
จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 500 481.50 เฉพาะเจาะจง หจก.ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

481.50 

หจก.ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

481.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 74/2564 

ลว. 24 ก.พ. 64 

41 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 500 320 เฉพาะเจาะจง หจก.ไพรัชเคหภัณฑ์ 

320 

หจก.ไพรัชเคหภัณฑ์ 

320 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 25 ก.พ. 64 

42 
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 2,500 2,085.43 เฉพาะเจาะจง บจ.เสรีก่อสร้าง ฮาร์ดแวร ์

2,085.43 

บจ.เสรีก่อสร้าง ฮาร์ดแวร ์

2,085.43 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 75/2564 

ลว. 25 ก.พ. 64 

 

 

 

 


