
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ส านักงาน 1 งาน 

(เครื่องปรับอากาศ) 

3,000 2,500 เฉพาะเจาะจง สุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส 

2,500 

สุภกิจแอร์แอนด์เซอร์วิส 

2,500 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว บิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 2  มิ.ย.  64 

2 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 7,000 6,848 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์        
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

6,848 

บริษัท ไฮเออร์              
เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จ ากัด 

6,848 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
163/2564 

ลว. 27 พ.ค. 64 

3 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 120,000 116,654 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

116,654 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

116,654 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
164/2564 

ลว. 28 พ.ค. 64 

4 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 25 รายการ 15,000 11,325.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 

11,325.96 

บริษัท ออฟฟิศเมท         
(ไทย) จ ากัด 

11,325.96 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
170/2564 

ลว. 1 มิ.ย. 64 

5 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 4,000 3,059 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 

3,059 

บริษัท ออฟฟิศเมท         
(ไทย) จ ากัด 

3,059 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
168/2564 

ลว. 1 มิ.ย. 64 

6 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 2,000 1,092.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 

1,092.99 

บริษัท ออฟฟิศเมท         
(ไทย) จ ากัด 

1,092.99 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
169/2564 

ลว. 1 มิ.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,000 4,964.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

4,964.80 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

4,964.80 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
166/2564 

ลว. 31 พ.ค. 64 

8 

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

2,461 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,461 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
167/2564 

ลว. 31 พ.ค. 64 

9 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 12,000 11,835 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

11,835 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
หาญวัสดุและบริการ 

11,835 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
172/2564 

ลว. 2 มิ.ย. 64 

10 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 500 488.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท      
(ไทย) จ ากัด 

488.01 

บริษัท ออฟฟิศเมท          
(ไทย) จ ากัด 

488.01 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
171/2564 

ลว. 1 มิ.ย. 64 

11 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ซ่อมแซมมอเตอร์ 5HP) 

8,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

4,000 

ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

4,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 28/2564 

ลว. 2 มิ.ย. 64 

12 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 14 รายการ 6,500 6,250 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

6,250 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด               
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

6,250 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
173/2564 

ลว. 2 มิ.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,500 1,284 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

1,284 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

1,284 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
174/2564 

ลว. 4 มิ.ย. 64 

14 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 38 รายการ 17,500 17,226 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
หาญวัสดุและบริการ 

17,226 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

17,226 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
176/2564 

ลว. 9 มิ.ย. 64 

15 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 2,500 2,204 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

2,204 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

2,204 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
175/2564 

ลว. 9 มิ.ย. 64 

16 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 2,500 2,028 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

2,028 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
หาญวัสดุและบริการ 

2,028 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
177/2564 

ลว. 9 มิ.ย. 64 

17 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์ 
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน 

1,000 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีสมาร์ท    
เซอร์วิสขอนแก่น 

500 

บริษัท ไอทีสมาร์ท        
เซอร์วิสขอนแก่น 

500 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 9  มิ.ย.  64 

18 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 5,000 4,545 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

4,545 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

4,545 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
178/2564 

ลว. 15 มิ.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

1,000 980 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

980 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

980 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 29/2564 

ลว. 9 มิ.ย. 64 

20 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6 รายการ 3,000 2,825 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นปลาตู้     
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

2,825 

บริษัท ขอนแก่นปลาตู้        
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

2,825 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
186/2564 

ลว. 28 มิ.ย. 64 

21 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ส่งพัสดุ) 

120 95 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

95 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

95 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 17  มิ.ย.  64 

22 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 250 220 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

220 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

220 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 11  มิ.ย.  64 

23 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 600 600 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ขอนแก่น ส.ศิริ 

600 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
ขอนแก่น ส.ศิริ 

600 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16  มิ.ย.  64 

24 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 3 รายการ 3,000 2,975 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

2,975 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

2,975 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
180/2564 

ลว. 17 มิ.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 1,000 898.80 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ชัยจรัญการเกษตร  

898.80 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ชัยจรัญการเกษตร  

898.80 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
181/2564 

ลว. 18 มิ.ย. 64 

26 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 
(ปะยางรถยนต์ราชการ) 

200 150 เฉพาะเจาะจง พรภัณฑ์การยาง 

150 

พรภัณฑ์การยาง 

150 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 18  มิ.ย.  64 

27 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 9 รายการ 3,000 2,123.32 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2,123.32 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

2,123.32 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
179/2564 

ลว. 17 มิ.ย. 64 

28 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 10 รายการ 5,000 4,587 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสแอนด์เอส 

4,587 

ร้านเอสแอนด์เอส 

4,587 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22  มิ.ย.  64 

29 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 
รายการ 

300 222 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนกลการ พาร์ท 
จ ากัด 

222 

บริษัท วัฒนกลการ พาร์ท 
จ ากัด 

222 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22  มิ.ย.  64 

30 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 8,500 8,400.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียนซายน์         
เทรดดิ้ง จ ากัด 

8,400.85 

บริษัท ยูเน่ียนซายน์             
เทรดดิ้ง จ ากัด 

8,400.85 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
182/2564 

ลว. 22 มิ.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 23,000 23,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

23,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

23,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
183/2564 

ลว. 23 มิ.ย. 64 

32 

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 
184/2564 

ลว. 22 มิ.ย. 64 

33 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,000 1,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นปลาตู้     
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

1,700 

บริษัท ขอนแก่นปลาตู้        
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

1,700 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
185/2564 

ลว. 22 มิ.ย. 64 

34 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 1 งาน 

3,000 2,200 เฉพาะเจาะจง เค เอส เซอร์วิส 

2,200 

เค เอส เซอร์วิส 

2,200 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 28  มิ.ย.  64 

35 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ส่งพัสดุ) 

100 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชยัแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 23  มิ.ย.  64 

36 

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
จ านวน 4 ตัวอย่าง 1 งาน 

50,000 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

48,150 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

48,150 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 30/2564 

ลว. 30 มิ.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 700 660 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

660 

บริษัท เจริญพาณิช 

660 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 29  มิ.ย.  64 

38 

จ้างเหมาบริการงานคนสวน 1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 3 เดือน 

22,800 22,800 เฉพาะเจาะจง นายผอง อบมา 

22,800 

นายผอง อบมา 

22,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
27/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

39 

จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัติการ      
1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 3 เดือน 

36,000 36,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวสมฤทัย            
โม่งประณีต 

36,000 

นางสาวสมฤทัย                      
โม่งประณีต 

36,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
28/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

40 

จ้างเหมาบริการงานห้องปฏิบัติการ      
1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 3 เดือน 

30,000 30,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวไพรัตน์ แถมนา 

30,000 

นางสาวไพรัตน์ แถมนา 

30,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
29/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

41 

จ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร       
(คนพิการ) 1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
30/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

42 

จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า     
1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 3 เดือน 

22,500 22,500 เฉพาะเจาะจง นางสมพร เก้าบุญ 

22,500 

นางสมพร เก้าบุญ 

22,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
31/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  มิถุนายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

43 

จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา 
พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ 1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
32/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

44 

จ้างเหมาบริการเตรียมบ่อดินงานผลิต
พันธ์ุสัตว์น้ า งบเงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธ์ุปลา พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ า
อ่ืนๆ 1 งาน   

(1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธ์ิ เสียงใส 

7,500 

นายเอกสิทธ์ิ เสียงใส 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
33/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

45 

จ้างเหมาบริการรวบรวมพันธ์ุสัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา 
พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ 1 งาน 

(1 กรกฎาคม – 30 กรกฎาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

7,000 7,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทักษ์ แววแสง 

7,000 

นายพงษ์พิทักษ์ แววแสง 

7,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
34/2564 

ลว. 30  มิ.ย.  64 

 


