
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  30  เมษายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 
(ท าระบบน้ าทิ้งและระบบหมุนเวียนของ
งานทดลอง) 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง นายณรงค์  งามเจริญ 

4,000 

นายณรงค์  งามเจริญ 

4,000 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว บิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2  เม.ย. 64 

2 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,800 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านแสงชัย 

1,800 

ร้านแสงชัย 

1,800 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 29  เม.ย. 64 

3 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 5 รายการ 3,500 3,084.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอล
เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

3,084.25 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

3,084.25 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
121/2564 

ลว. 8 เม.ย. 64 

4 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,000 786.45 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งแสง
ขอนแก่น 

786.45 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รุ่งแสง
ขอนแก่น 

786.45 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
122/2564 

ลว. 8 เม.ย. 64 

5 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 2 รายการ 

200 161 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนกลการ 
จ ากัด 

161 

บริษัท วัฒนกลการ จ ากัด 

161 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 9  เม.ย. 64 

6 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน    
(ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโรงเพาะฟัก) 

20,000 20,000 เฉพาะเจาะจง นายณัฐพงษ์  โคตรฮุย 

20,000 

นายณัฐพงษ์  โคตรฮุย 

20,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 22/2564 

ลว. 8 เม.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  30  เมษายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 

4 รายการ 
5,500 5,255 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ

และบริการ 

5,255 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

5,255 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
123/2564 

ลว. 8 เม.ย. 64 

8 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 1 รายการ 

300 214 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยจรัญ
การเกษตร 2018 

214 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยจรัญ
การเกษตร 2018 

214 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
124/2564 

ลว. 16 เม.ย. 64 

9 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 1,500 1,380 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด 

1,380 

บริษัท ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด 

1,380 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
125/2564 

ลว. 20 เม.ย. 64 

10 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,500 2,247 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,247 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,247 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
127/2564 

ลว. 20 เม.ย. 64 

11 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,200 1,177 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีก่อสร้าง
ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 

1,177 

บริษัท เสรีก่อสร้างฮาร์ดแวร์ 
จ ากัด 

1,177 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
126/2564 

ลว. 20 เม.ย. 64 

12 

เช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 1 รายการ 4,000 3,156.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที    
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

3,156.50 

บริษัท ทริปเปิลที อินเตอร์เน็ต 
จ ากัด 

3,156.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งเช่า 1/2564 

ลว. 21 เม.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  30  เมษายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน    
(ขนส่งพัสดุ) 

150 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 19  เม.ย. 64 

14 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน
(ขนส่งพัสดุ) 

100 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22  เม.ย. 64 

15 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,500 2,461 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,461 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,461 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
130/2564 

ลว. 21 เม.ย. 64 

16 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 4,000 3,450 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทอง
เกษตรภัณฑ์ 

3,450 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทอง
เกษตรภัณฑ์ 

3,450 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
129/2564 

ลว. 21 เม.ย. 64 

17 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 2,500 2,269 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด 

2,269 

บริษัท ขอนแก่นคลังนานา
ธรรม จ ากัด 

2,269 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
131/2564 

ลว. 22 เม.ย. 64 

18 

 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 500 400 เฉพาะเจาะจง ร้านฮะก่ี 

400 

ร้านฮะก่ี 

400 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22  เม.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  30  เมษายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน          
(เย็บแนวตะเข็บหูกระชัง) 

3,000 2,900 เฉพาะเจาะจง นางอุบลรัตน์ ภักดี 

2,900 

นางอุบลรัตน์ ภักดี 

2,900 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 28  เม.ย. 64 

20 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน    
(ปะยางรถยนต์) 

150 150 เฉพาะเจาะจง พรภัณฑ์การยาง 

150 

พรภัณฑ์การยาง 

150 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 23  เม.ย. 64 

21 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 1 
รายการ 

700 642 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

642 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

642 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
133/2564 

ลว. 27 เม.ย. 64 

22 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 1,000 900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

900 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

900 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
136/2564 

ลว. 29 เม.ย. 64 

23 
จ้างเหมาบริการงานเอกสารเงินทุน
หมุนเวียน (คนพิการ) 1 งาน       

16,000 16,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

16,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

16,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
26/2564           

ลว. 30  เม.ย. 64 

 

 

 


