
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 38,400 38,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

38,400 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

38,400 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
128/2564 

ลว. 21 เม.ย. 64 

2 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 9,700 9,630 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการ
กลาง (ประเทศไทย) 

จ ากัด 

9,630 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

9,630 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
132/2564 

ลว. 22 เม.ย. 64 

3 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 งาน 

1,500 1,300 เฉพาะเจาะจง ร้านราชรถออโต้ เซอร์วิส 

1,300 

ร้านราชรถออโต้ เซอร์วิส 

1,300 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 26/2564 

ลว. 26 เม.ย. 64 

4 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ขนส่งพัสดุ) 

500 405 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

405 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

405 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 5  พ.ค. 64 

5 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 12 รายการ 18,000 17,690 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

17,690 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

17,690 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
134/2564 

ลว. 29 เม.ย. 64 

6 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 8,000 7,665 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

7,665 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

7,665 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
137/2564 

ลว. 30 เม.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 9,000 8,720.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์          
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

8,720.50 

บริษัท ไฮเออร์              
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

8,720.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
135/2564 

ลว. 29 เม.ย. 64 

8 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

3,500 3,300 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

3,300 

ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

3,300 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 24/2564 

ลว. 30 เม.ย. 64 

9 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(สูบสิ่งปฏิกูล) 

600 600 เฉพาะเจาะจง นางวาณี  สุขสงวน 

600 

นางวาณี  สุขสงวน 

600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 5  พ.ค. 64 

10 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 27,000 26,400 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

26,400 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

26,400 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
138/2564 

ลว. 5  พ.ค. 64 

11 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 4,000 3,180 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรม อีเลคตริก 

3,180 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรม อีเลคตริก 

3,180 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
139/2564 

ลว. 5  พ.ค. 64 

12 

จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 1 งาน 

2,100 2,033 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

2,033 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

2,033 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 25/2564 

ลว. 6  พ.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 3,500 3,430 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

3,430 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

3,430 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
140/2564 

ลว. 6  พ.ค. 64 

14 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 800 732.95 เฉพาะเจาะจง บริษัท เสรีก่อสร้าง 
ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 

732.95 

บริษัท เสรีก่อสร้าง     
ฮาร์ดแวร์ จ ากัด 

732.95 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
141/2564 

ลว. 6  พ.ค. 64 

15 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 2,500 2,148.56 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยจรัญ
การเกษตร 2018 

2,148.56 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชัยจรัญ
การเกษตร 2018 

2,148.56 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
142/2564 

ลว. 6  พ.ค. 64 

16 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 700 642 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

642 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

642 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
143/2564 

ลว. 7  พ.ค. 64 

17 

จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 1 งาน 

8,300 8,239 เฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุลซายเอนซ์ 
จ ากัด 

8,239 

บริษัท หริกุลซายเอนซ์     
จ ากัด 

8,239 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 26/2564 

ลว. 6  พ.ค. 64 

18 

 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 2,500 2,001.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

2,001.01 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

2,001.01 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
144/2564 

ลว. 11  พ.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คดัเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 3,500 3,040 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

3,040 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

3,040 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
145/2564 

ลว. 11  พ.ค. 64 

20 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ
และขนส่ง 1 งาน 

600 600 เฉพาะเจาะจง ร้านไพศาลการไฟฟ้า 

600 

ร้านไพศาลการไฟฟ้า 

600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 12  พ.ค. 64 

21 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2 รายการ 12,000 10,652 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

10,652 

บริษัท บางจากกรีนเนท   
จ ากัด 

10,652 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
146/2564 

ลว. 12  พ.ค. 64 

22 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 5,000 4,604 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

4,604 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

4,604 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
148/2564 

ลว. 13  พ.ค. 64 

23 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 1,000 745 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นปลาตู้    
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

745 

บริษัท ขอนแก่นปลาตู้       
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

745 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
147/2564 

ลว. 13  พ.ค. 64 

24 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ขนส่งพัสดุ) 

100 95 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

95 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

95 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 13  พ.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 140,000 137,602 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค        
ซัพพลาย จ ากัด 

137,602 

บริษัท ไซแอนติฟิค           
ซัพพลาย จ ากัด 

137,602 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
150/2564 

ลว. 17  พ.ค. 64 

26 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 5 รายการ 20,000 19,474 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแล็บซัพพลาย 
จ ากัด 

19,474 

บริษัท เจพีแล็บซัพพลาย 
จ ากัด 

19,474 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
149/2564 

ลว. 17  พ.ค. 64 

27 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 18 รายการ 95,000 93,507.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

93,507.30 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

93,507.30 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
151/2564 

ลว. 17  พ.ค. 64 

28 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 3,000 2,600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรม อีเลคตริก 

2,600 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรม อีเลคตริก 

2,600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
152/2564 

ลว. 18  พ.ค. 64 

29 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 6,000 5,691 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

5,691 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

5,691 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
153/2564 

ลว. 19  พ.ค. 64 

30 

จัดเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
(1 ม.ิย. – 30 ก.ย. 64)  

4,000 3,852 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

3,852 

บริษัท ทริปเปิลที   
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

3,852 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งเช่า 2/2564 

ลว. 18  พ.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ซ่อมแซมกล้องวงจรปิด) 

1,000 650 เฉพาะเจาะจง ร้านดีวายเทล เซอร์วิส 

650 

ร้านดีวายเทล เซอร์วิส 

650 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 18  พ.ค. 64 

32 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2รายการ 35,000 34,900 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

34,900 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

34,900 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
154/2564 

ลว. 19  พ.ค. 64 

33 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ขนส่งพัสดุ) 

150 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 20  พ.ค. 64 

34 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 17,000 16,692 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียนซายน์        
เทรดดิ้ง จ ากัด 

16,692 

บริษัท ยูเน่ียนซายน์            
เทรดดิ้ง จ ากัด 

16,692 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
155/2564 

ลว. 19  พ.ค. 64 

35 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 4,000 3,932.82 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

3,932.82 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

3,932.82 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
156/2564 

ลว. 20  พ.ค. 64 

36 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,500 1,440 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

1,440 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

1,440 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
157/2564 

ลว. 20  พ.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ซ่อมกลึงพอกแกนเพลาท่อสูบน้ า
พญานาค 6 น้ิว) 

1,500 1,200 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,200 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 27/2564 

ลว. 20  พ.ค. 64 

38 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,000  4,943.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์          
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

4,943.40 

บริษัท ไฮเออร์             
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

4,943.40 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
158/2564 

ลว. 20  พ.ค. 64 

39 

จัดซ้ือวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 
2 รายการ 

2,000 1,070 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

1,070 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

1,070 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
160/2564 

ลว. 21  พ.ค. 64 

40 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 600 556.40 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
รุ่งแสงขอนแก่น 

556.40 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด               
รุ่งแสงขอนแก่น 

556.40 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
161/2564 

ลว. 21  พ.ค. 64 

41 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

7,500 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
162/2564 

ลว. 27  พ.ค. 64 

42 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 600 540 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

540 

บริษัท เจริญพาณิช 

540 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 27  พ.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ขอนแก่น 

วันที่  31  พฤษภาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

43 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 1,500 1,166 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น          
คลังนานาธรรม จ ากัด 

1,166 

บริษัท ขอนแก่น              
คลังนานาธรรม จ ากัด 

1,166 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
165/2564 

ลว. 31  พ.ค. 64 

 


