
เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
1 ค่าวัสดุการเกษตร 17,650 17,650 เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) ๒๑๖/๒๕๖3

ราคา 17,650 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. ๑ กค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

2 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 5,404 5,404 เฉพาะเจาะจง ร้านวิชัยการช่าง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 220/๒๕๖3
ราคา ๕,404 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 กค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

3 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,352       18,352      เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 226/๒๕๖3
ราคา 18,352 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 9 กค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

4 ค่าวัสดุการเกษตร 56,840       56,840      e-bidding บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 227/๒๕๖3
ราคา 56,840 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 9 กค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)



เอกสารแนบ 2
  -๒- แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
5 ค่าวัสดุการเกษตร 161,386     161,386   e-bidding บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 228/๒๕๖3

ราคา 161,386 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 กค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

6 ค่าวัสดุการเกษตร 91,212       91,212      e-bidding บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 231/๒๕๖3
ราคา 91,212 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 14 กค. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

7 ค่าจ้างเหมาบริการ-เช่าเหมารถยนต์ 6,500          6,500        เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ทองทิพย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 231.1/๒๕๖3
ราคา 6,500  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 14 กค. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

8 ค่าจ้างเหมาบริการ-เช่าเหมารถยนต์ 6,500          6,500        เฉพาะเจาะจง นายสุรชัย  ทองทิพย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 236.1/๒๕๖3
ราคา 6,500  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 23 กค. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)



เอกสารแนบ 2
  -๓- แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
9 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายทองลี  จุมพล 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 200/๒๕๖3

ปลอดภัยสถานท่ีบริเวณฝ่ายผลิต ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
พันธ์ุสัตว์น้ าฯ มีประสิทธิภาพ

10 ค่าจ้างเหมาบริการงานเพาะและ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  ทองอุ่น 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 201/๒๕๖3
อนุบาลสัตว์น้ า ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

11 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ไชยพรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 202/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีอาคารปฏิบัติการ ราคา 8,100  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

12 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายธนอนันต์  ไชยพรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 203/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีโรงจอดรถยนต์ ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
อาหารพัสดุ มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)



เอกสารแนบ 2
  -๔- แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
13 ค่าจ้างเหมาบริการงานเพาะพันธ์ุ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายสันติสุข  วิพาทิน 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 204/๒๕๖3

ปลานิล ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
มีประสิทธิภาพ

14 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแล 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นางบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 20๕/๒๕๖3
ปลาทะเลทรงเล้ียงฯ ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

15 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายกิริยา  นิลธรรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) ๑๒๓/๒๕๖๓
ปลอดภัยสถานท่ีบริเณบ้านพัก ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. ๓๑ มีค.๒๕๖๓
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประมง มีประสิทธิภาพ

16 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายสุรพล  น้อยนรินทร์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 206/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีบริเวณส านักงาน ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)



เอกสารแนบ 2
  -๕- แบบ สขร.1

ล าดับ วงเงิน
ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
17 ค่าจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์ 10,000       10,000      เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภัทร  อามาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 20๗/๒๕๖3

คุณภาพน้ าจัดเตรียมเอกสารบันทึก ราคา 10,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
ข้อมูลเกษตรกร GAP และจัดท ารายงาน มีประสิทธิภาพ

18 ค่าจ้างเหมาบริการงานพนักงาน 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง นายสุรเดช  ภูทัดหมาก 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 208/๒๕๖3
ขับรถยนต์ ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

19 ค่าจ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 8,100          8,100        เฉพาะเจาะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้าย 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 209/๒๕๖3
โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ราคา ๘,๑๐๐ บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

20 ค่าจ้างเหมาบริการงานจัดเตรียม 10,000       10,000      เฉพาะเจาะจง นายทศพร  บทมาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 210/๒๕๖3
เอกสารและบันทึกข้อมูลเกษตรกร ราคา 10,000  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
โครงการโซนน่ิง มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม  2563
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดเขต 4 (อุดรธานี)


