
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง 
รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่

เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

1 

 

 

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ส านักงาน 1 งาน 

7,800 7,800 เฉพาะเจาะจง ร้านสุภกิจแอร์แอนด์
เซอร์วิส 

7,800 

ร้านสุภกิจแอร์แอนด์     
เซอร์วิส 

7,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 45/2564 

ลว. 13 ก.ย. 64 

2 

จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ 1 งาน 

6,000 5,780 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียนซายน์     
เทรดดิ้ง จ ากัด 

5,780 

บริษัท ยูเน่ียนซายน์            
เทรดดิ้ง จ ากัด 

5,780 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 41/2564 

ลว. 7 ก.ย. 64 

3 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 8 รายการ 18,200 18,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียนซายน์     
เทรดดิ้ง จ ากัด 

18,200 

บริษัท ยูเน่ียนซายน์            
เทรดดิ้ง จ ากัด 

18,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
244/2564 

ลว. 2 ก.ย. 64 

4 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 1,300 1,280 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่น       
คลังนานาธรรม จ ากัด 

1,280 

บริษัท ขอนแก่น              
คลังนานาธรรม จ ากัด 

1,280 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
243/2564 

ลว. 1 ก.ย. 64 

5 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 4,000 3,557 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด     
หาญวัสดุและบริการ 

3,557 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
หาญวัสดุและบริการ 

3,557 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
245/2564 

ลว. 2 ก.ย. 64 

6 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 500 255 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

255 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

255 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
246/2564 

ลว. 2 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

7 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 11,000 10,706 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
หาญวัสดุและบริการ 

10,706 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด            
หาญวัสดุและบริการ 

10,706 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
248/2564 

ลว. 10 ก.ย. 64 

8 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 30,500 30,281 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

30,281 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

30,281 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 44/2564 

ลว. 7 ก.ย. 64 

9 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง        
1 รายการ 

10,000 5,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

5,800 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

5,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
257/2564 

ลว. 17 ก.ย. 64 

10 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 6,000 6,000 เฉพาะเจาะจง นายสมรส หน่อปัญญา 

6,000 

นายสมรส หน่อปัญญา 

6,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 43/2564 

ลว. 6 ก.ย. 64 

11 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ 1,000 899 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

899 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

899 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
247/2564 

ลว. 9 ก.ย. 64 

12 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 21,164 21,164 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

21,164 

บริษัท เอส เอ (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

21,164 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
249/2564 

ลว. 10 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

13 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 49,000 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส เอ (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

48,150 

บริษัท เอส เอ (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

48,150 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
250/2564 

ลว. 10 ก.ย. 64 

14 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 3 รายการ 2,247 2,247 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

2,247 

บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

2,247 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
251/2564 

ลว. 10 ก.ย. 64 

15 

จัดซ้ือวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 

1 รายการ 

2,000 1,084 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัฒนกลการ พาร์ท 
จ ากัด 

1,084 

บริษัท วัฒนกลการ พาร์ท 
จ ากัด 

1,084 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 15 ก.ย.  64 

16 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,000 1,789 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

1,789 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

1,789 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
252/2564 

ลว. 13 ก.ย. 64 

17 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 15 รายการ 260,000 258,800 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด           
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

258,800 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด              
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

258,800 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
254/2564 

ลว. 13 ก.ย. 64 

18 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องกรองน้ า 
1 งาน 

8,500 8,500 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นวอเตอร์ 

8,500 

ร้านขอนแก่นวอเตอร์ 

8,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 46/2564 

ลว. 13 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

19 

จัดซ้ือวัสดุประชาสัมพันธ์ 2 รายการ 1,000 926 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

926 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547    
จ ากัด 

926 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
253/2564 

ลว. 13 ก.ย. 64 

20 

จ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง 1 งาน 

9,000 8,774 เฉพาะเจาะจง บริษัท แลลี่ประดับยนต์ 
จ ากัด 

8,774 

บริษัท แลลี่ประดับยนต์ จ ากัด 

8,774 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 52/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

21 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 
(เปลี่ยนยางรถยนต์) 

27,200 27,200 เฉพาะเจาะจง บริษัท ค็อกพิทขอนแก่น
อาณาจักรยางยนต์ จ ากัด 

27,200 

บริษัท ค็อกพิทขอนแก่น
อาณาจักรยางยนต์ จ ากัด 

27,200 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 55/2564 

ลว. 22 ก.ย. 64 

22 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 2,000 1,995 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

1,995 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

1,995 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
256/2564 

ลว. 16 ก.ย. 64 

23 
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมครุภัณฑ์
การเกษตร 1 งาน 

4,000 3,500 เฉพาะเจาะจง ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

3,500 

ร้านขอนแก่นเจริญกิจ 

3,500 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 47/2564 

ลว. 14 ก.ย. 64 

24 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3 รายการ 1,400 1,400 เฉพาะเจาะจง ร้านตุ๊กตาพันธ์ุไม้ 

1,400 

ร้านตุ๊กตาพันธ์ุไม้ 

1,400 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16 ก.ย.  64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

25 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 5 รายการ 2,000 1,055 เฉพาะเจาะจง บริษัท ขอนแก่นปลาตู้    
เพ็ทมาร์ท จ ากัด 

1,055 

บริษัท ขอนแก่นปลาตู้    เพ็ท
มาร์ท จ ากัด 

1,055 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
255/2564 

ลว. 16 ก.ย. 64 

26 

จ้างเหมาบริการตรวจสิเคราะห์ทางเคมี 
3 ตัวอย่าง 1 งาน 

31,000 30,923 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

30,923 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

30,923 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 49/2564 

ลว. 17 ก.ย. 64 

27 

จ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ทางเคมี 
1 งาน 

4,000 3,531 เฉพาะเจาะจง บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

3,531 

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง 
(ประเทศไทย) จ ากัด 

3,531 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 48/2564 

ลว. 16 ก.ย. 64 

28 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 240 240 เฉพาะเจาะจง ร้านวงจรกุญแจ 

240 

ร้านวงจรกุญแจ 

240 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 16 ก.ย.  64 

29 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการ 700 620 เฉพาะเจาะจง ร้านฉัตรแก้ว ปลาตู้ 

620 

ร้านฉัตรแก้ว ปลาตู้ 

620 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 17 ก.ย.  64 

30 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4 รายการ 80,000 79,350 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

79,350 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
เก้าเกษตร อินทีเกรชั่น 

79,350 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
258/2564 

ลว. 17 ก.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

31 

จ้างเหมาบริการตรวจสอบเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ 1 งาน 

48,150 48,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอ. (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

48,150 

บริษัท เอส.เอ. (ขอนแก่น) 
จ ากัด 

48,150 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 50/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

32 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 15,100 15,087 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเออร์            
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

15,087 

บริษัท ไฮเออร์                
เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 

15,087 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสัง่ซ้ือ 
259/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

33 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 
(ล้อมรั้วโรงปลาสวยงาม) 

16,500 16,420 เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย พานอ่อนตา 

16,420 

นายสุภชัย พานอ่อนตา 

16,420 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสัง่จ้าง 51/2564 

ลว. 20 ก.ย. 64 

34 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 40,000 39,269 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

39,269 

บริษัท เจพีแล็บ ซัพพลาย 
จ ากัด 

39,269 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
261/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

35 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 67,410 67,410 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค        
ซัพพลาย จ ากัด 

67,410 

บริษัท ไซแอนติฟิค            
ซัพพลาย จ ากัด 

67,410 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
260/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

36 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 33 รายการ 15,000 14,248.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

14,248.91 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

14,248.91 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
262/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

37 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ซ่อมแซมบ้านพักราชการ) 

85,675 85,675 เฉพาะเจาะจง นายสุภชัย พานอ่อนตา 

85,675 

นายสุภชัย พานอ่อนตา 

85,675 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 52/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

38 

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 

(ขุดลอกบ่อดิน) 

80,000 80,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

80,000 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

80,000 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งจ้าง 53/2564 

ลว. 21 ก.ย. 64 

39 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 4,000 3,958.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

3,958.98 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

3,958.98 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
264/2564 

ลว. 22 ก.ย. 64 

40 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 14 รายการ 8,000 7,755.86 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

7,755.86 

บริษัท ออฟฟิศเมท (ไทย) 
จ ากัด 

7,755.86 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
263/2564 

ลว. 22 ก.ย. 64 

41 
จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 5 รายการ 5,000 4,590 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสแอนด์เอส 

4,590 

ร้านเอสแอนด์เอส 

4,590 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 23 ก.ย.  64 

42 
จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1 รายการ 1,350 1,350 เฉพาะเจาะจง นายประวิท แอบท้องไทร 

1,350 

นายประวิท แอบท้องไทร 

1,350 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 22 ก.ย.  64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

43 

จัดซ้ือวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 1 
รายการ 

5,000 4,914 เฉพาะเจาะจง ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

4,914 

ร้านราชรถออโต้เซอร์วิส 

4,914 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
278/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

44 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 97,000 96,642.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

96,642.40 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

96,642.40 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
266/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

45 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 4 รายการ 8,770 8,770 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

8,770 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

8,770 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
267/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

46 

จัดซ้ือวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิง 2 รายการ 18,000 17,042 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางจากกรีนเนท 
จ ากัด 

17,042 

บริษัท บางจากกรีนเนท   
จ ากัด 

17,042 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
265/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

47 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 5 รายการ 1,500 1,150 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547 
จ ากัด 

1,150 

บริษัท ก๊อปปี้วัน 2547   
จ ากัด 

1,150 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
268/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

48 

จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 4,000 3,509.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

3,509.60 

บริษัท อินเตอร์พลัค พลัส 
จ ากัด 

3,509.60 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
269/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

49 
จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 500 410 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญพาณิช 

410 

บริษัท เจริญพาณิช 

410 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 23 ก.ย.  64 

50 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 18 รายการ 23,000 22,698 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด         
หาญวัสดุและบริการ 

22,698 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
หาญวัสดุและบริการ 

22,698 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
270/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

51 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 11 รายการ 3,000 2,810 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

2,810 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด หาญวัสดุ
และบริการ 

2,810 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
271/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

52 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ 17,000 16,504.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเน่ียนซายน์         
เทรดดิ้ง จ ากัด 

16,504.75 

บริษัท ยูเน่ียนซายน์            
เทรดดิ้ง จ ากัด 

16,504.75 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
272/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

53 
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก 1 งาน 
(ขุดวางท่อ) 

1,500 1,500 เฉพาะเจาะจง นายสายันห์ เมฆหมอก 

1,500 

นายสายันห์ เมฆหมอก 

1,500 

เป็นผู้มีอาชีพตามรายละเอียดงาน  
และให้ราคาเหมาะสม สะดวก รวดเร็ว 

บิลเงินสด/
ใบเสร็จรับเงิน      

ลว. 27 ก.ย.  64 

54 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ 4,000 3,727 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

3,727 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) 

3,727 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
273/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

55 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 10,000 9,726 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
(มหาชน) จ ากัด 

9,726 

บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ 
(มหาชน) จ ากัด 

9,726 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
274/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

56 

จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 5,000 4,870 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

4,870 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

4,870 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
275/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

57 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 5,000 4,870 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

4,870 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

4,870 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
276/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

58 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,000 2,407.50 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,407.50 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด      
ขอนแก่นอ๊อกซิเย่น 

2,407.50 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
277/2564 

ลว. 23 ก.ย. 64 

59 

จัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 2 รายการ 67,140 67,140 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค        
ซัพพลาย จ ากัด 

67,140 

บริษัท ไซแอนติฟิค            
ซัพพลาย จ ากัด 

67,140 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
280/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 

60 

จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 12,170 12,170 เฉพาะเจาะจง ร้านศรีอิสาณศึกษา 

12,170 

ร้านศรีอิสาณศึกษา 

12,170 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
279/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน  2564 
หน่วยงาน   ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น 

วันที่  30  กันยายน  2564 
 

ล ำดับที ่ งำนที่จัดซื้อจัดจ้ำง 
วงเงินทีจ่ะซื้อ
หรือจ้ำง 

รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำที่เสนอ 
ผู้ทีไ่ด้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซื้อหรือจ้ำง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป 
เลขที่และวันที่ของ
สัญญำหรือข้อตกลง
ในกำรซื้อหรือจ้ำง 

61 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 18 รายการ 18,309 18,309 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด          
ชัยรัตนธรรม อิเลคตริก 

18,309 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด             
ชัยรัตนธรรม อิเลคตริก 

18,309 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
281/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 

62 

จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 11,736 11,736 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์อลล       
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

11,736 

บริษัท โอเวอร์อลล           
คอร์เปอเรชั่น จ ากัด 

11,736 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
282/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 

63 

จัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1 รายการ 7,150 7,150 เฉพาะเจาะจง ร้านเอสแอนด์เอส 

7,150 

ร้านเอสแอนด์เอส 

7,150 

ให้เครดิตกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
เพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดขอนแก่น  และให้

ราคาเหมาะสม 

ใบสั่งซ้ือ 
283/2564 

ลว. 28 ก.ย. 64 

 

 


