
เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

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

ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง
1 จ้างเหมาบริการงานเพาะและอนุบาลสัตว์น้ า 8,100.00      8,100.00      เฉพาะเจาะจง นายบุญชอบ  ทองอุ่น นายบุญชอบ  ทองอุ่น 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 124/๒๕๖5

ราคา 8,100 บาท ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565
มีประสิทธิภาพ

2 จ้างเหมาบริการงานท าความสะอาด 8,100.00      8,100.00      เฉพาะเจาะจง นายมนูญ  โคตรแสง นายมนูญ  โคตรแสง 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 125/๒๕๖5
ส านักงานท่ีฝ่ายผลิตฯ ราคา 8,100 บาท ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565

มีประสิทธิภาพ

3 จ้างเหมาบริการงานวิเคราะห์คุณภาพน้ า 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง นางสาวณิชาภัทร  อามาตย์ นางสาวณิชาภัทร  อามาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 126/๒๕๖5
จัดเตรียมเอกสาร บันทึกข้อมูลเกษตรกร ราคา 13,000 บาท ราคา 13,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565
GAP โครงการตรวจสอบฯ มีประสิทธิภาพ

4 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 9,000.00      9,000.00      เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร  ผิวฝ้าย นางสาวฐิติพร  ผิวฝ้าย 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 127/๒๕๖5
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565

มีประสิทธิภาพ

5 จ้างเหมาบริการงานดูแลการเพาะเล้ียงและ 13,000.00    13,000.00    เฉพาะเจาะจง นายทศพร  บทมาตย์ นายทศพร  บทมาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 128/๒๕๖5
อนุบาลพ่อแม่พันธ์ุสัตว์น้ า ราคา 13,000 บาท ราคา 13,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565

มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565
หน่วยงาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเล้ียงสัตว์น้ าจืดอุดรธานี



เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

แผ่นท่ี 2
ล าดับ วงเงิน

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง

6 จ้างเหมาบริการงานดูแลระบบเพาะพันธ์ุ 8,100.00      8,100.00      เฉพาะเจาะจง นายสมบูรณ์  สีสุนธ์ นายสมบูรณ์  สีสุนธ์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 129/๒๕๖5
สัตว์น้ า ราคา 8,100 บาท ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 29 มิย. 2565

มีประสิทธิภาพ

7 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 21,832.00    21,832.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 155/๒๕๖5
ราคา 21,832 บาท ราคา 21,832 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

8 ค่าวัสดุการเกษตร 82,300.00    82,300.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 151/๒๕๖5
ราคา 82,300 บาท ราคา 82,300 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

9 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 7,500.00      7,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 152/๒๕๖5
ราคา 7,500 บาท ราคา 7,500 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

10 ค่าวัสดุการเกษตร 19,900.00    19,900.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 153/๒๕๖5
ราคา 19,900 บาท ราคา 19,900 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้



เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

แผ่นท่ี 3
ล าดับ วงเงิน

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง

11 ค่าวัสดุการเกษตร 46,400.00    46,400.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 154/๒๕๖5
ราคา 46,400 บาท ราคา 46,400 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

12 ค่าวัสดุการเกษตร 53,850.00    53,850.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 156/๒๕๖5
ราคา 53,850 บาท ราคา 53,850 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

13 ค่าวัสดุการเกษตร 5,000.00      5,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 157/๒๕๖5
ราคา 5,000 บาท ราคา 5,000 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

14 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 42,500.00    42,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 158/๒๕๖5
ราคา 42,500 บาท ราคา 42,500 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 8 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

15 ค่าวัสดุส านักงาน 5,950.00      5,950.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 162/๒๕๖5
ราคา 5,950 บาท ราคา 5,950 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 18 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้



เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

แผ่นท่ี 4
ล าดับ วงเงิน

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง

16 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 32,478.00    32,478.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 166/๒๕๖5
ราคา 32,478 บาท ราคา 32,478 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 18 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

17 ค่าวัสดุการเกษตร 31,500.00    31,500.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 163/๒๕๖5
ราคา 31,500 บาท ราคา 31,500 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 18 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

18 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 21,000.00    21,000.00    เฉพาะเจาะจง ร้านทรงพลเซอร์วิส ร้านทรงพลเซอร์วิส 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 164/๒๕๖5
ราคา 21,000 บาท ราคา 21,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 18 สค. 2565

มีประสิทธิภาพ

19 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 7,650.00      7,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านทรงพลเซอร์วิส ร้านทรงพลเซอร์วิส 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 165/๒๕๖5
ราคา 71,160 บาท ราคา 71,160 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 18 สค. 2565

มีประสิทธิภาพ

20 ค่าวัสดุส านักงาน 5,380.00      5,380.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 168/๒๕๖5
ราคา 5,380 บาท ราคา 5,380 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้



เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

แผ่นท่ี 5
ล าดับ วงเงิน

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง

21 ค่าวัสดุการเกษตร 24,840.00    24,840.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 172/๒๕๖5
ราคา 24,840 บาท ราคา 24,840 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

22 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 12,160.00    12,160.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 174/๒๕๖5
ราคา 12๑160 บาท ราคา 12๑160 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

23 ค่าวัสดุการเกษตร 8,550.00      8,550.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 175/๒๕๖5
ราคา 8,550 บาท ราคา 8,550 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 กค. 2565

ท่ีประมาณไว้

24 ค่าวัสดุการเกษตร 22,500.00    22,500.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 176/๒๕๖5
ราคา 22,500 บาท ราคา 22,500 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้

25 ค่าวัสดุการเกษตร 15,210.00    15,210.00    เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 177/๒๕๖5
ราคา 15,210 บาท ราคา 15,210 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้



เอกสารแนบ 2
แบบ สขร.1

แผ่นท่ี 6
ล าดับ

ท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคา และ ผู้ได้รับการคัดเลือก และ เหตุผลท่ีคัดเลือก เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา  หรือ
ราคาท่ีเสนอ ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง โดยสรุป ข้อตกลงในการซ้ือ หรือ จ้าง

26 ค่าวัสดุการเกษตร 5,500.00      5,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าเกษตร อินทีเกรช่ัน 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 178/๒๕๖5
ราคา 5,500 บาท ราคา 5,500 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 25 สค. 2565

ท่ีประมาณไว้


