
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 180/๒๕๖5

ราคา 8,100 บาท ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 30 สค. 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. 30 สค. 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. 30 สค. 2565
GAP โครงการตรวจสอบฯ มีประสิทธิภาพ

4 จ้างเหมาบริการงานบันทึกข้อมูล 9,000.00       9,000.00        เฉพาะเจาะจง นางสาวฐิติพร  ผิวฝ้าย นางสาวฐิติพร  ผิวฝ้าย 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 181/๒๕๖5
ราคา 9,000 บาท ราคา 9,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 30 สค. 2565

มีประสิทธิภาพ

5 จ้างเหมาบริการงานจัดเตรียมเอกสารและ 13,000.00     13,000.00     เฉพาะเจาะจง นายทศพร  บทมาตย์ นายทศพร  บทมาตย์ 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 182/๒๕๖5
บันทึกข้อมูลเกษตรกร โครงการส่งเสริม ราคา 13,000 บาท ราคา 13,000 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 30 สค. 2565
เกษตรเชิงรุกด้านการประมงฯ มีประสิทธิภาพ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 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 183/๒๕๖5
สัตว์น้ า ราคา 8,100 บาท ราคา 8,100 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 30 สค. 2565

มีประสิทธิภาพ

7 ค่าวัสดุวิทยาศาสต์และการแพทย์ 50,800.00     50,800.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 185/๒๕๖5
ราคา 50,800 บาท ราคา 50,800 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 2 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

8 ค่าวัสดุก่อสร้าง 5,270.00       5,270.00        เฉพาะเจาะจง ร้านอุดรไฮดรอลิค ร้านอุดรไฮดรอลิค 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 186/๒๕๖5
ราคา 5,270 บาท ราคา 5,270 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 6 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

9 ค่าวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลืน 13,366.80     13,366.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 187/๒๕๖5
ราคา 13,366.80 บาท ราคา 13,366.80 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 7 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

10 ค่าวัสดุการเกษตร 40,400.00     40,400.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 188/๒๕๖5
ราคา 40,400 บาท ราคา 40,400 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 7 กย. 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 ค่าวัสดุส านักงาน 10,316.00     10,316.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ล่ิมหมงเชียง 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 190/๒๕๖5
ราคา 10,316 บาท ราคา 10,316 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 12 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

12 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 11,010.30     11,010.30     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 191/๒๕๖5
ราคา 11,010.30 บาท ราคา 11,010.30 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 12 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

13 ค่าวัสดุการเกษตร 29,850.00     29,850.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 192/๒๕๖5
ราคา 29,850 บาท ราคา 29,850 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 12 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

14 ค่าวัสดุการเกษตร 52,800.00     52,800.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 193/๒๕๖5
ราคา 52,800 บาท ราคา 52,800 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 13 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

15 ค่าวัสดุการเกษตร 78,720.00     78,720.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองเกษตรภัณฑ์ 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 194/๒๕๖5
ราคา 78,720 บาท ราคา 78,720 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 13 กย. 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 11,873.70     11,873.70     เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ากัด 1. เสนอรายละเอียดถูกต้อง ศพจ. อุดรธานี 195/๒๕๖5
ราคา 11,873.70 บาท ราคา 11,873.70 บาท 2. เสนอราคาไม่เกินวงเงิน ลว. 14 กย. 2565

ท่ีประมาณไว้

17 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 9,500.00       9,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทรงพลเซอร์วิส ร้านทรงพลเซอร์วิส 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 196/๒๕๖5
ราคา 9,500 บาท ราคา 9,500 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 16 กย. 2565

มีประสิทธิภาพ

18 ค่าจ้างเหมาบริการซ่อมแซมยานพาหนะ 20,650.00     20,650.00     เฉพาะเจาะจง ร้านทรงพลเซอร์วิส ร้านทรงพลเซอร์วิส 1. การบริการเหมาะกับงาน ศพจ. อุดรธานี 197/๒๕๖5
ราคา 20,650 บาท ราคา 20,650 บาท ท่ีใช้  มีความสามารถและ ลว. 16 กย. 2565

มีประสิทธิภาพ


