
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(สูบสิ่งปฏิกูล) 

1,400 1,200 เฉพาะเจาะจง นางสาววาณี สุขสงวน 

1,200 

นางสาววาณี สุขสงวน 

1,200 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว บิลเงินสด/

ใบเสร็จรับเงิน      
ลว. 3 ส.ค.  64 

2 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

6,000 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

6,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
203/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

3 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 21,600 21,600 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์ พลัค 
พลัส จ ากัด 

21,600 

บริษัท อินเตอร์ พลัค         
พลัส จ ากัด 

21,600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
201/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

4 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6 รายการ 3,000 3,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

3,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

3,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
202/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

5 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 งาน 

3,500 3,100 เฉพาะเจาะจง ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

3,100 

ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

3,100 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 35/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

6 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6 รายการ 2,500 2,264 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
หาญวัสดุและบริการ 

2,264 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

2,264 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
212/2564 

ลว. 6 ส.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

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

4,943.40 

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

4,943.40 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
200/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

8 

จัดซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด  

500 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547   
จ ากัด  

500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
204/2564 

ลว. 3 ส.ค. 64 

9 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ส่งพัสดุ) 

100 85 เฉพาะเจาะจง บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

บริษัท นครชัยแอร์ จ ากัด 

85 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 3 ส.ค.  64 

10 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 6,500 6,141.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

6,141.80 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

6,141.80 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
207/2564 

ลว. 5 ส.ค. 64 

11 

จัดซ้ือวัสดุส านักงานเป็นเอกสาร
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ 

2,875 2,875 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

2,875 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

2,875 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
205/2564 

ลว. 4 ส.ค. 64 

12 

จัดซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 500 500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

500 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 จ ากัด 

500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
206/2564 

ลว. 4 ส.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับการ
ฝึกอบรมบุคคลภายนอก 1 รายการ 

975 975 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

975 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

975 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
208/2564 

ลว. 4 ส.ค. 64 

14 

จัดซ้ือวัสดุส านักงานเป็นของสมนาคุณ
ในการศึกษาดูงาน 1 รายการ 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

1,500 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

1,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
209/2564 

ลว. 5 ส.ค. 64 

15 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 13,500 13,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

13,500 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

13,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
210/2564 

ลว. 5 ส.ค. 64 

16 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 700 642 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

642 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

642 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
211/2564 

ลว. 5 ส.ค. 64 

17 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 1,000 1,000 เฉพาะเจาะจง ร้านไพบูลย์ พันธ์ุไม้ 

1,000 

ร้านไพบูลย์ พันธ์ุไม้ 

1,000 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 13 ส.ค.  64 

18 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 งาน 

4,200 4,200 เฉพาะเจาะจง ร้านราชรถ ออโต้เซอร์วิส 

4,200 

ร้านราชรถ ออโต้เซอร์วิส 

4,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 36/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

4,000 4,000 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

4,000 

ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

4,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 37/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

20 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

2,000 600 เฉพาะเจาะจง โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

600 

โรงกลึงบุญเพ็งการช่าง 

600 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 38/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

21 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,500 941.60 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
รุ่งแสงขอนแก่น 

941.60 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด               
รุ่งแสงขอนแก่น 

941.60 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
213/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

22 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 9,500 9,351.80 

 

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด       
หาญวัสดุและบริการ 

9,351.80 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

9,351.80 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
216/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

23 

จัดซ้ือวัสดุส านักงานส าหรับฝึกอบรม
บุคคลภายนอก 5 รายการ 

3,500 3,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

3,500 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์     
ขอนแก่น จ ากัด 

3,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
215/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

24 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 35,000 31,137 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

31,137 

บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

31,137 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
217/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ 4,500 4,467 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

4,467 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

4,467 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
214/2564 

ลว. 9 ส.ค. 64 

26 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 55,000 54,591.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

54,591.40 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

54,591.40 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
218/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

27 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 16,500 16,317 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

16,317 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

16,317 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
222/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

28 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 10 รายการ 6,500 6,359 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

6,359 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

6,359 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
221/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

29 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 3,000 2,599 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

2,599 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์     
ขอนแก่น จ ากัด 

2,599 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
224/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

30 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 19 รายการ 13,000 12,905.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

12,905.88 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

12,905.88 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
223/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 6 รายการ 15,500 15,801.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

15,801.65 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

15,801.65 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
225/2564 

ลว. 11 ส.ค. 64 

32 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 1,000 890 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

890 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

890 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
219/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

33 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 700 608 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

608 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

608 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
220/2564 

ลว. 10 ส.ค. 64 

34 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 40,000 40,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล       
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

40,000 

บริษัท โอเวอร์ออล           
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

40,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
226/2564 

ลว. 11 ส.ค. 64 

35 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครภุัณฑ์
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 1 งาน 

2,000 1,800 เฉพาะเจาะจง ร้านเค เอส เซอร์วิส 

1,800 

ร้านเค เอส เซอร์วิส 

1,800 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16 ส.ค.  64 

36 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 2,000 1,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นปลาตู้   
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

1,500 

บริษัท ขอนแก่นปลาตู้        
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

1,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
235/2564 

ลว. 26 ส.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 9,000 8,720 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวออร์ออล     
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

8,720 

บริษัท โอเวออร์ออล         
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

8,720 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
227/2564 

ลว. 17 ส.ค. 64 

38 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2 รายการ 24,000 23,664 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

23,664 

บริษัท บางจากกรีนเนท    
จ ากัด 

23,664 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
229/2564 

ลว. 18 ส.ค. 64 

39 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 6,500 6,313 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

6,313 

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

6,313 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
228/2564 

ลว. 17 ส.ค. 64 

40 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 8,000 7,704 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

7,704 

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์
ไพรส์ จ ากัด 

7,704 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
230/2564 

ลว. 19 ส.ค. 64 

41 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 700 660 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

660 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

660 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
231/2564 

ลว. 20 ส.ค. 64 

42 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 2,000 1,672 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสแอนด์เอส 

1,672 

ร้านเอสแอนด์เอส 

1,672 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 31 ส.ค.  64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

43 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง  1 งาน 

3,000 2,800 เฉพาะเจาะจง ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

2,800 

ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

2,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 39/2564 

ลว. 25 ส.ค. 64 

44 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(เปลี่ยนถ่ายน้ ามันเครื่องรถยนต์
ราชการ) 

5,000 4,875.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ 
จ ากัด 

4,875.99 

บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์     
จ ากัด 

4,875.99 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 40/2564 

ลว. 26 ส.ค. 64 

45 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 2 รายการ 1,500 1,437 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด        
หาญวัสดุและบริการ 

1,437 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

1,437 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
232/2564 

ลว. 25 ส.ค. 64 

46 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 700 325 เฉพาะเจาะจง บริษัท ศึกษาภัณฑ์
ขอนแก่น จ ากัด 

325 

บริษัท ศึกษาภัณฑ์     
ขอนแก่น จ ากัด 

325 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
233/2564 

ลว. 25 ส.ค. 64 

47 
จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,500 2,450 เฉพาะเจาะจง ร้านเค เอส เซอร์วิส 

2,450 

ร้านเค เอส เซอร์วิส 

2,450 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 26 ส.ค.  64 

48 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 600 510 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

510 

บริษัท เจริญพาณิช 

510 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 27 ส.ค.  64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

49 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 6 รายการ 49,000 48,540 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล       
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

48,540 

บริษัท โอเวอร์ออล           
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

48,540 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
236/2564 

ลว. 26 ส.ค. 64 

50 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ 5,000 4,680 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

4,680 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

4,680 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
237/2564 

ลว. 26 ส.ค. 64 

51 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ 500 490 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

490 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

490 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
238/2564 

ลว. 26 ส.ค. 64 

52 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 6,500 6,206 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

6,206  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
ชัยจรัญการเกษตร 2018 

6,206 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
239/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

53 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 1 รายการ 6,000 5,942 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

5,942 

บริษัท บางจากกรีนเนท    
จ ากัด 

5,942 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
240/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

54 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 5,000 4,642 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

4,642 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
ชัยรัตนธรรมอีเลคตริก 

4,642 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
241/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  31  สิงหาคม  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

55 

จ้างเหมาบริการงานด้านเอกสาร       
(คนพิการ) 1 งาน 

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

8,000 8,000 เฉพาะเจาะจง นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

นางสาวจิราวรรณ หินวิเศษ 

8,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
39/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

56 

จ้างเหมาบริการงานผลิตพันธ์ุสัตว์น้ า  
งบเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตพันธ์ุปลา 
พันธ์ุกุ้ง และพันธ์ุสัตว์น้ าอ่ืนๆ 1 งาน 

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

7,500 7,500 เฉพาะเจาะจง นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

นายสุทิพ  ไกยสวน 

7,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

บันทึกตกลงจ้างเหมา 
40/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

57 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,000 1,926 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น  

1,926 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น  

1,926 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
242/2564 

ลว. 31 ส.ค. 64 

 

 


