
เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

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

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 86,320 86,320 เฉพาะเจาะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) ๒42/๒๕๖3

ราคา 86,320 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 3 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,290 12,290 เฉพาะเจาะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 24๓/๒๕๖3
ราคา 12,290 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 3 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

3 ค่าวัสดุส านักงาน 16,880       16,880       เฉพาะเจาะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 244/๒๕๖3
ราคา 16,880 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. ๓ สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

4 ค่าวัสดุการเกษตร 30,404       30,404       e-bidding บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 247/๒๕๖3
ราคา 30,404 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 4 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 195,390     195,390     e-bidding บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 248/๒๕๖3

ราคา 195,390 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 4 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

6 ค่าจ้างเหมาบริการ 8,000          8,000         เฉพาะเจาะจง ร้าน จ.เจริญยนต์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 250/๒๕๖3
ซ่อมแซมรถอีแต๋น 02-009-00040-00 ราคา ๘,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 7 สค. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

7 ค่าวัสดุการเกษตร 9,630          9,630         เฉพาะเจาะจง บริษัท ขาวสอาดมอเตอร์ส จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 254/๒๕๖3
ราคา 9,630 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

8 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 31,233.30  31,233.30  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี  ไซแอนติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี)255/๒๕๖3
ราคา ๓๑,233.30  บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  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 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 46,443.35  46,443.35  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี  ไซแอนติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 256/๒๕๖3

ราคา 46,443.35 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

10 ค่าวัสดุการเกษตร 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 257/๒๕๖3
ราคา 10,000  บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

11 ค่าวัสดุการเกษตร 8,823          8,823         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 258/๒๕๖3
ราคา 8,823 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

12 ค่าวัสดุการเกษตร 15,000       15,000       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 259/๒๕๖3
ราคา 15,000  บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 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 ค่าวัสดุการเกษตร 9,900          9,900         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 260/๒๕๖3

ราคา ๙,900 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 10 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

14 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมรถยนต์ 11,500       11,500       เฉพาะเจาะจง ร้านทองชัยการช่าง ๒ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 265/๒๕๖3
หมายเลข กฉ-4821 อุดร ราคา 11,500 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 17 สค. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

15 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,072       18,072       เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) ๒๗๕/๒๕๖๓
ราคา 18,072 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. ๒๔ สค.๒๕๖๓

ท่ีประมาณไว้

16 ค่าวัสดุการเกษตร 17,400       17,400       เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 2๗๐/๒๕๖3
ราคา 17,400 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 21 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  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 ค่าวัสดุประชาสัมพันธ์ 10,250       10,350       เฉพาะเจาะจง ร้านอุดรโชคชัยปร้ินท์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 271/๒๕๖3

ราคา 10,350 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 21 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

18 ค่าวัสดุการเกษตร 60,850       60,850       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 269/๒๕๖3
ราคา 60,850 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 21 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

19 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 19,340       19,340       เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 268/๒๕๖3
ราคา 19,340 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 21 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

20 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 28,360       28,360       เฉพาะเจาะจง ร้านร้อยปอนด์อะควาเทค 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 266/๒๕๖3
ราคา 28,360 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 18 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

21 ค่าวัสดุการเกษตร 68,200       68,200       เฉพาะเจาะจง หจก.เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 26๗/๒๕๖3
ราคา 68,200 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 18 สค. ๒๕๖3

ท่ีประมาณไว้

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



เอกสารแนบ 2
  -6- แบบ สขร.1

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

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
22 ค่าวัสดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 18,072       18,072       เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 276/๒๕๖3

ราคา 18,072 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 24 สค. ๒๕๖3
ท่ีประมาณไว้

23 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นายทองลี  จุมพล 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 2๐๐/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีบริเวณฝ่ายผลิต ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. ๒๙ มิย. ๒๕๖3
พันธ์ุสัตว์น้ าฯ มีประสิทธิภาพ

24 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. ๒๙ มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

25 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นายสมบัติ  ไชยพรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 202/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีอาคารปฏิบัติการ ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. ๒๙ มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

26 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นายธนอนันต์  ไชยพรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 203/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีโรงจอดรถยนต์ ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. ๒๙ มิย. ๒๕๖3
อาคารพัสดุ มีประสิทธิภาพ

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



เอกสารแนบ 2
  -7- แบบ สขร.1

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

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
27 ค่าจ้างเหมาบริการงานเพาะพันธ์ุ 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นายมนูญ  โครตแสง 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 239/๒๕๖3

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

28 ค่าจ้างเหมาบริการงานดูแล 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นางบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 205/๒๕๖3
ปลาทะเลทรงเล้ียงฯ ราคา 8,100  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3

มีประสิทธิภาพ

29 ค่าจ้างเหมาบริการงานรักษาความ 8,100          8,100         เฉพาะเจาะจง นายกิริยา  นิลธรรม 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) ๑๒๓/๒๕๖3
ปลอดภัยสถานท่ีบริเวณบ้านพัก ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 31 มีค. ๒๕๖3
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีประมง มีประสิทธิภาพ

30 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

31 ค่าจ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์ 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง น.ส.ณิชาภัทร  อามาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 207/๒๕๖3
คุณภาพน้ า จัดเตรียมเอกสาร ราคา 10,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
บันทึกข้อมูลเกษตรกร GAP และ มีประสิทธิภาพ
จัดท ารายงาน

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



เอกสารแนบ 2
  -8- แบบ สขร.1

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

ราคาท่ีเสนอ โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
32 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

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

มีประสิทธิภาพ

34 ค่าจ้างเหมาบริการงานจัดเตรียม 10,000       10,000       เฉพาะเจาะจง นายทศพร  บทมาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธานี) 210๒๕๖3
เอกสารและบันทึกข้อมูลเกษตรกร ราคา 10,000  บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. ๒๕๖3
โครงการโซนน่ิง มีประสิทธิภาพ

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


