
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 1,000 878 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทรัพย์ศิริอนันต์
การค้า 

878 

บริษัท ทรัพย์ศิริอนันต์    
การค้า 

878 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว บิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 1 ก.ค.  64 

2 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

2,000 1,200 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,200 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

1,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 31/2564 

ลว. 5 ก.ค. 64 

3 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 2 รายการ 12,000 11,332 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

11,332 

บริษัท บางจากกรีนเนท  
จ ากัด 

11,332 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
188/2564 

ลว. 6 ก.ค. 64 

4 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,500 1,444.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

1,444.50 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

1,444.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
187/2564 

ลว. 5 ก.ค. 64 

5 

จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 2,000 1,510.02 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท 
(ไทย) จ ากัด 

1,510.02 

บริษัท ออฟฟิศเมท         
(ไทย) จ ากัด 

1,510.02 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
189/2564 

ลว. 7 ก.ค. 64 

6 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 17,000 16,692 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ท ี
จ ากัด 

16,692 

บริษัท เอสพีซี อาร์ท ี      
จ ากัด 

16,692 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
190/2564 

ลว. 14 ก.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

จ้างเหมาบริการสอบเทียบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 5 รายการ 

19,100 19,003.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

19,003.20 

บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

19,003.20 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 32/2564 

ลว. 14 ก.ค. 64 

8 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 2 รายการ 2,000 1,658.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยจรัญการเกษตร 

1,658.50 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ชัยจรัญการเกษตร 

1,658.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
191/2564 

ลว. 21 ก.ค. 64 

9 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ขนส่งพัสดุ) 

100 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 20 ก.ค.  64 

10 
จ้างเหมาบริการซ่อมเครื่องปั่นเนื้อ
ตัวอยา่งสัตว์น้ า 1 งาน 

1,000 600 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

600 

ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 33/2564 

ลว. 22 ก.ค. 64 

11 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,500 2,461 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

2,461 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นออ๊กซิเย่น 

2,461 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
192/2564 

ลว. 22 ก.ค. 64 

12 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,000 1,440 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

1,440 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตรอินทีเกรชั่น 

1,440 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
193/2564 

ลว. 23 ก.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 10 รายการ 90,000 87,220 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล      
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

87,220 

บริษัท โอเวอร์ออล          
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

87,220 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
194/2564 

ลว. 23 ก.ค. 64 

14 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 16,000 15,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล      
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

15,700 

บริษัท โอเวอร์ออล           
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

15,700 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
195/2564 

ลว. 23 ก.ค. 64 

15 

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 12,000 11,128 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเนี่ยนซายน์        
เทรดดิ้ง จ ากัด 

11,128 

บริษัท ยูเนี่ยนซายน์            
เทรดดิ้ง จ ากัด 

11,128 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
196/2564 

ลว. 23 ก.ค. 64 

16 

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์สาร
ตกค้างในเนื้อสัตว์น้ า 1 งาน 

18,000 17,334 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

17,334 

บริษัท ห้องปฏบิัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

17,334 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 34/2564 

ลว. 27 ก.ค. 64 

17 

จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร 
1 รายการ 

600 588.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
ชัยจรัญการเกษตร  

588.50 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
ชัยจรัญการเกษตร  

588.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
197/2564 

ลว. 23 ก.ค. 64 

18 
จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 500 420 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

420 

บริษัท เจริญพาณิช 

420 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 27 ก.ค.  64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,000 410 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

410 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

410 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
198/2564 

ลว. 29 ก.ค. 64 

20 

จัดซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ 3,500 3,289 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

3,289 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

3,289 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
199/2564 

ลว. 29 ก.ค. 64 

21 

จ้างเหมาบริการงานดา้นเอกสาร       
(คนพิการ) 1 งาน 

(1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
35/2564 

ลว. 30  ก.ค.  64 

22 

จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธุ์สัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 1 งาน 

(1 สิงหาคม – 31 สิงหาคม 2564) 
จ านวน 1 เดือน 

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
36/2564 

ลว. 30  ก.ค  64 

23 

จ้างเหมาบริการเตรียมบอ่ดินงานผลิต
พันธุ์สัตว์น้ า งบเงินทุนหมุนเวียนในการ
ผลิตพันธุ์ปลา พันธุก์ุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ า
อื่นๆ 1 งาน   

(1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 2 เดือน 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

15,000 

นายเอกสิทธิ์ เสียงใส 

15,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
37/2564 

ลว. 30  ก.ค.  64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  กรกฎาคม  2564 
 

ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง 
วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

24 

จ้างเหมาบริการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธุ์ปลา 
พันธุ์กุ้ง และพันธุ์สัตว์น้ าอื่นๆ 1 งาน 

(1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564) 
จ านวน 2 เดือน 

14,000 14,000 เฉพาะเจาะจง นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

14,000 

นายพงษ์พิทกัษ์ แววแสง 

14,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
38/2564 

ลว. 30  ก.ค.  64 

 


