
ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป
1 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 1 มิย. 63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 24,000         บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 24,000         1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง

เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

2  -"- 1 มิย. 63 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง จ ำกัด 1,835           หจก.ล่ิมหมงเชียง จ ำกัด 1,835           1. เสนอรำยละเอียดถูกต้อง
 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
3  -"- 1 มิย. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 960              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 26-29 พค.63   ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

4  -"- 1 มิย. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 960              นำยทศพร  บทมำตย์ 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 26-29 พค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
5  -"- 1 มิย. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเก็บรวบรวมเอกสำร   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 480              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 28-29 พค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

6  -"- 2  มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรซ่อมคอมพิวเตอร์ - เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำย 450              หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำย 450              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เลขครุภัณฑ์ ๐๑-๐๓๑-๐๒๒๑๙-00 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
7  -"- 8 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 2,4-5 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

8  -"- 8 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 2,4-5 มิย.63     ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
9  -"- 8 มิย.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 2,850           ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 2,850           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

กฉ-4821 อุดร 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

10  -"- 8 มิย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำหยก 640              ร้ำนน้ ำหยก 640              1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
11  -"- 8 มิย.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 3,200           ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 3,200           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

กษ-1241 อุดร 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

นข-152 อด

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุ ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน  มิถุนำยน  2563   งบประมำณปี 2563                                                         แบบ สขร.1              



ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

12 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 8 มิย.63 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 1,752           ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 1,752           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

13  -"- 8 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 189,900       หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 189,900       ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้
14  -"- 8 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 13,548         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 13,548         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

15  -"- 10 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตรวจวิเครำะห์   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
คุณภำพน้ ำให้เกษตรกร 9 มิย. 63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
16  -"- 11 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ส่งตัวอย่ำง   - เฉพำะเจำะจง บริษัท สมพงษ์ เค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 200              บริษัท สมพงษ์ เค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 200              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เน้ือสัตว์น้ ำ อด-ขก ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

17  -"- 12 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 89,725         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 89,725         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

18  -"- 12 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน 17,250         หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน 17,250         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

19  -"- 15 มิย.63 วัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 990              หจก.ล่ิมหมงเชียง 990              ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

20  -"- 15 มิย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 3,900           หจก.ล่ิมหมงเชียง 3,900           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

21  -"- 15 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน 1,400           หจก.เก้ำเกษตร อินทรีเกรช่ัน 1,400           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2563   งบประมำณปี 2563                                                      แบบ สขร.1              แผ่น 2



ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

22 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 15 มิย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 3,930           หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 3,930           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

23  -"- 15 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เสรีภำพกำรเกษตร 9,207           หจก.เสรีภำพกำรเกษตร 9,207           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

24  -"- 15 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 10-12 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
25  -"- 15 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 10-12 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
 มีประสิทธิภำพ

26  -"- 15 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เก็บตัวอย่ำงคุณภำพ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
น้ ำ ตรวจวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 12 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
27  -"- 16 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 58,500         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 58,500         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

28  -"- 17 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำส่งตัวอย่ำง  - เฉพำะเจำะจง บริษัท สมพงษ์ เค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 100              บริษัท สมพงษ์ เค ทรำนสปอร์ต จ ำกัด 100              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เน้ือสัตว์น้ ำ อุดร-ขอนแก่น ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

29  -"- 17 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรค่ำส่งตัวอย่ำง  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 200              บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 200              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
สัตว์น้ ำ อุดร-กทม. ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

30  -"- 18 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 19,680         ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 19,680         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

31  -"- 17 มิย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 42,500         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 42,500         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2563   งบประมำณปี 2563                                                      แบบ สขร.1              แผ่น ๓



ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

32 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 18 มิย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 8,500           หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 8,500           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

33  -"- 18 มิย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 6,665           บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 6,665           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

34  -"- 18 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 50,320         ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 50,320         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

35  -"- 18 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 34,180         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 34,180         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

36  -"- 17 มิย. 63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 20,000         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 20,000         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

37  -"- 17 มิย. 63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมำท์มอเตอร์ 4,800           ร้ำนเมำท์มอเตอร์ 4,800           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

38  -"- 19 มิย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 21,250         ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 21,250         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

39  -"- 19 มิย.63 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงแหละหล่อล่ืน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 13,500         บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 13,500         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

40  -"- 19 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 91,080         ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 91,080         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2563   งบประมำณปี 2563                                                      แบบ สขร.1              แผ่น 4



ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

41 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 22 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.ต้นเกษตร จ ำกัด 68,320         บ.ต้นเกษตร จ ำกัด 68,320         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

42  -"- 22 มิย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 44,200         หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 44,200         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

43  -"- 22 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 15-17 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

44  -"- 22 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมิน  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
มำตรฐำนฟำร์มเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 19 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

45  -"- 25 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส่งตัวอย่ำงเน้ือสัตว์น้ ำ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 300              บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 300              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
จำกอุดร-กทม. ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

46  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 15-17 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

47  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมิน  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 960              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
มำตรฐำนฟำร์มเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 23-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

48  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 24-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

49  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 240              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 23  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน มิถุนำยน  2563   งบประมำณปี 2563                                                      แบบ สขร.1              แผ่น 5



ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

50 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 960              นำยทศพร  บทมำตย์ 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด เกษตรกร 23-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

51  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-19  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

52  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-19  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

53  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ประจเดือน มิถุนำยน 2563 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

54  -"- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรส่งตัวอย่ำงเน้ือสัตว์น้ ำ  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 300              บริษัท ขนส่ง จ ำกัด 300              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
จำกอุดร-กทม. ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

55  -"- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 15-17 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

56  -"- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรตรวจประเมิน  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 960              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
มำตรฐำนฟำร์มเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 23-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

57  -"- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 24-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

58  -"- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรวบรวมบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 240              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูลเกษตรกร 23  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
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ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

59 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 960              นำยทศพร  บทมำตย์ 960              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด เกษตรกร 23-26 มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

60  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-19  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

61  -"- 29 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-19  มิย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

62  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ประจเดือน มิถุนำยน 2563 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

63  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยทองลี  จุมพล 8,100           นำยทองลี  จุมพล 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยสถำนท่ีบริเวณฝ่ำยผลิตพันธ์ุ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
สัตว์น้ ำ มีประสิทธิภำพ

64  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนเพำะและอนุบำล  - เฉพำะเจำะจง นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100           นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
สัตว์น้ ำ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

65  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100           นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยสถำนท่ีอำคำรปฏิบัติกำร ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

66  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100           นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยสถำนท่ีโรงจอดรถยนต์ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
อำคำรพัสดุ มีประสิทธิภำพ

67  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนเพำะพันธ์ุปลำนิล  - เฉพำะเจำะจง นำยสันติสุข  วิพำทิน 8,100           นำยสันติสุข  วิพำทิน 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ
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ล ำ งำนจัดซ้ือ วงเงิน รำคำ ผู้ได้รับ รำคำ เหตุผลท่ี
ดับ ช่ือหน่วยงำน วัน เดือน ปี จัดจ้ำง งบประมำณ วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ ท่ีเสนอ กำรคัดเลือก (บำท) คัดเลือก
ท่ี (รำคำกลำง) (บำท) โดยสังเขป

68 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนดูแลปลำทะเล  - เฉพำะเจำะจง นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100           นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ทรงเล้ียงฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

69  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100           นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยบริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำรและ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เจ้ำหน้ำท่ีประมง มีประสิทธิภำพ

70  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100           นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยบริเวณสถำนท่ีส ำนักงำน ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
ศพจ.เขต ๔ (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

71  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนวิเครำะห์คุณภำพ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 10,000         น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 10,000         1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
น้ ำ จัดเตรียมเอกสำร บันทึกข้อมูลเกษตรกรฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

72  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำน  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 8,100           นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ขับรถยนต์ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

73  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำเหมำบริกำรงำนเจ้ำหน้ำท่ีบันทึก  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100           น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ข้อมูล ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

74  -"- 30 มิย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนจัดเตรียมเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 10,000         นำยทศพร  บทมำตย์ 10,000         1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
และบันทึกข้อมูลเกษตรกร Safety level ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
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