
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 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮลีโปรดัก 1,125           ร้ำนโฮลีโปรดัก 1,125           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

2  -"- 1 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 25-26 สค.63  ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
3  -"- 1 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำงสำวฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              นำงสำวฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำม 27-28 สค.63   ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

4  -"- 1 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำม 27-28 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
5  -"- 2 กย.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 3,500           ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 3,500           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

6  -"- 3 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำหยก 470              ร้ำนน้ ำหยก 470              1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

7  -"- 3 กย.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง - เฉพำะเจำะจง หจก.โซวทวีมอเตอร์ 567.10         หจก.โซวทวีมอเตอร์ 567.10         1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

8  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 15,850         ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 15,850         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
    2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
9  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 4,345           ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 4,345           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

10  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 9,975           บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 9,975           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
11  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 23,760         บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 23,760         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

นข-152 อด

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุ ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน กันยำยน  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 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 5,000           หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 5,000           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

13  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 12,170         หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 12,170         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้
14  -"- 8 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 10,479         หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 10,479         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

15  -"- 8 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 1-3 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
16  -"- 8 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 1-3 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

17  -"- 8 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมรถยนต์   - เฉพำะเจำะจง อู่สมบัติ เจริญยนต์ 6,000           อู่สมบัติ เจริญยนต์ 6,000           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
หมำยเลข กต-3018 อด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

18  -"- 8 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ปฏิบัติหน้ำท่ียำม   - เฉพำะเจำะจง นำยสมร  พืชสิงห์ 300              นำยสมร  พืชสิงห์ 300              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
รักษำกำรณ์ท่ีฝ่ำยผลิตฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

19  -"- 9 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนบุญดี 208.25         ร้ำนบุญดี 208.25         1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

20  -"- 14 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ตรวจวิเครำะห์  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 240              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปัจจัยกำรผลิตฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

21  -"- 15 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำหยก 650              ร้ำนน้ ำหยก 650              1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน กันยำยน  2563   งบประมำณปี 256๒3                                                     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 16 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 14,532         บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 14,532         ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

23  -"- 16 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 6,770           หจก.แจ่มดุสิตค้ำไม้ 6,770           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

24  -"- 16 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 5,027           หจก.ล่ิมหมงเชียง 5,027           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

25  -"- 16 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 7,692           ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 7,692           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้

26  -"- 16 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,780           ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,780           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

27  -"- 16 กย.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 2,240           ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 2,240           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

28  -"- 16 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720              นำยทศพร  บทมำตย์ 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 9-11 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

29  -"- 16 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 9-11 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

30  -"- 17 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮลีโปรดัก 2,340           ร้ำนโฮลีโปรดัก 2,340           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

31  -"- 17 กย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเมำท์มอเตอร์ 4,800           ร้ำนเมำท์มอเตอร์ 4,800           1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน กันยำยน  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 17 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมรถไดน่ำ  - เฉพำะเจำะจง อู่สมบัติ เจริญยนต์ 6,650           อู่สมบัติ เจริญยนต์ 6,650           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด เลขทะเบียน 82-1407 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

33  -"- 17 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 350              หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 350              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เลข 01-031-06469-00 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

34  -"- 21  กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมรถยนต์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เอ็นไทร์ จ ำกัด 100              บริษัท เอ็น เอ็นไทร์ จ ำกัด 100              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
หมำยเลข กต-3018 อด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

35  -"- 21 กย.63 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 450              ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 450              1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

36  -"- 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 1,590           หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 1,590           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เลข 01-031-06469-00 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

37  -"- 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 560              หจก. ยูดี เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำยด 560              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เลข 01-031-02219-00 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

38  -"- 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 17-18 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

39  -"- 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 17-18 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

40  -"- 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำมฯ 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

41 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 28 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480              นำยทศพร  บทมำตย์ 480              1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำมฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

42  -"- 29 กย. 63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอดัก จ ำกัด 104,764       บริษัท ไอดัก จ ำกัด 104,764       ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

43  -"- 29 กย.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 3,083           หจก.ล่ิมหมงเชียง 3,083           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

44  -"- 29 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 1,557           บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 1,557           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

45  -"- 29 กย.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 1,805           หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 1,805           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

46  -"- 29 กย.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 2,076           บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 2,076           ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

47  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เก็บตัวอย่ำงและ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 1,440           น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 1,440           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
วิเครำะห์คุณภำพน้ ำ 21-24,28-29 กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

48  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เดือน กย.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

49  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 585.55         หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 585.55         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

50 ศูนย์วิจัยและพัฒนำกำร 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยทองลี  จุมพล 8,100           นำยทองลี  จุมพล 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ภัยสถำนท่ีบริเวณฝ่ำยผลิตพันธ์ุสัตว์น้ ำฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

51  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนเพำะและอนุบำล  - เฉพำะเจำะจง นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100           นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
สัตว์น้ ำ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

52  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100           นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีอำคำรปฏิบัติกำร ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

53  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100           นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีโรงจอดรถยนต์ อำคำรพัสดุ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

54  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนเพำะพันธ์ุปลำนิล  - เฉพำะเจำะจง นำยมนูญ  โคตรแสง 8,100           นำยมนูญ  โคตรแสง 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

55  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนท ำควำมสะอำด  - เฉพำะเจำะจง นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100           นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ส ำนักงำน ศพจ.เขต ๔ (อุดรธำนี) ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

56  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100           นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีบริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำร ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
และเจ้ำหน้ำท่ีประมง มีประสิทธิภำพ

57  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100           นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีบริเวณศพจ.เขต ๔ (อุดรธำนี) ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

58  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนวิเครำะห์คุณภำพ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร อำมำตย์ 10,000         น.ส.ณิชำภัทร อำมำตย์ 10,000         1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
น้ ำ จัดเตรียมเอกสำร บันทึกข้อมูล ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เกษตรกร GAP และจัดท ำรำยงำน 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 30 กย. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำนขับรถยนต์  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 8,100           นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

60  -"- 30 กย. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100           น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
โครงกำรสมำร์ท ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

61  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนจัดเตรียมเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 1,000           นำยทศพร  บทมำตย์ 1,000           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
และบันทึกข้อมูลเกษตรกร โครงกำรโซนน่ิง ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

62  -"- 30 กย.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนดูแลปลำทะเล  - เฉพำะเจำะจง นำยสมร  พืชสิงห์ 6,210           นำยสมร  พืชสิงห์ 6,210           1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ทรงเล้ียงฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
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