
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 3 สค. 63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนโฮลีโปรดัก 2,340          ร้ำนโฮลีโปรดัก 2,340          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

2  -"- 3 สค. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ำกัด 4,800          บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จ ำกัด 4,800          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ซ่อมแซมรถ กฉ-4821 อด  ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
3  -"- 3 สค. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 480             นำยทศพร  บทมำตย์ 480             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

เกษตรกร 30-31 กค.63   ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

4  -"- 3 สค. 63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480             น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 480             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 30-31 กค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
5  -"- 4 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็น เอ็นไทร์ จ ำกัด 280             บริษัท เอ็น เอ็นไทร์ จ ำกัด 280             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน

ซ่อมแซมรถ นข-152 อด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

6  -"- 5 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร - เฉพำะเจำะจง ร้ำนเพชรเจริญกำรยำง 500             ร้ำนเพชรเจริญกำรยำง 500             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ซ่อมแซมรถฟำร์มแทรกเตอร์ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
03-008-00017-00 มีประสิทธิภำพ

7  -"- 5 สค.63 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน - เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 1,247          บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 1,247          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

8  -"- 5 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร - เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,292          บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,292          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
    2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
9  -"- 5 สค.63 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว - เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,342          บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,342          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

10  -"- 5 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร - เฉพำะเจำะจง บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 86,320        บริษัท ต้นเกษตร จ ำกัด 86,320        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

ท่ีประมำณไว้
11  -"- 7 สค.63 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 12,290        หจก.ล่ิมหมงเชียง 12,290        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

นข-152 อด

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงวัสดุ ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน สิงหำคม  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 7 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 16,880        หจก.ล่ิมหมงเชียง 16,880        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

13  -"- 7 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชัยกำรช่ำง 1,444.50     ร้ำนวิชัยกำรช่ำง 1,444.50     ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้
14  -"- 8 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำหยก 600             ร้ำนน้ ำหยก 600             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน

2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

15  -"- 10 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร   - e-biddng บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 30,404        บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 30,404        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

16  -"- 10 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร   - e-biddng บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 195,390      บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 195,390      ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

17  -"- 10 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิริพร  ผิวฝ้ำย 720             น.ส.ฐิริพร  ผิวฝ้ำย 720             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำม 6-8 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

18  -"- 10 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนบันทึกข้อมูล   - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 720             นำยทศพร  บทมำตย์ 720             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ช่ังวัดขนำดกุ้งก้ำมกรำม 6-8 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

19  -"- 10 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมรถอีแต๋น  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เจริญยนต์ 8,000          ร้ำน จ.เจริญยนต์ 8,000          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เลขครุภัณฑ์ 02-009-00040-00 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

20  -"- 10 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ซ่อมแซมรถยนต์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำน จ.เจริญยนต์ 4,000          ร้ำน จ.เจริญยนต์ 4,000          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ทะเบียน ผจ-8809 อด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

21  -"- 11 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนน้ ำหยก 690             ร้ำนน้ ำหยก 690             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน สิงหำคม  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 13 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ขำวสอำดมอเตอร์ส จ ำกัด 9,630          บริษัท ขำวสอำดมอเตอร์ส จ ำกัด 9,630          ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

23  -"- 14  สค.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  - เฉพำะเจำะจง หจก. ส.อดุลย์ยนต์ 1,720          หจก. ส.อดุลย์ยนต์ 1,720          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

24  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด 110             บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด 110             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

25  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด 31,233.30   บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด 31,233.30   ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้

26  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด 46,443.35   บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จ ำกัด 46,443.35   ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

27  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 10,000        ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 10,000        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

28  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 8,823          บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 8,823          ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

29  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 15,000        บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 15,000        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

30  -"- 17 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 9,900          บ.โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน จ ำกัด 9,900          ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

31  -"- 17 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720             น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 720             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 11,13-14 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน สิงหำคม  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 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมนิสสันอุดรธำนี จ ำกัด 1,509.77     บริษัท สยำมนิสสันอุดรธำนี จ ำกัด 1,509.77     ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ซ่อมแซมรถยนต์ ผจ-8809 อด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

33  -"- 18 สค.63 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด 220             บริษัท ยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ำกัด 220             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

34  -"- 19 สค.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง บริษัท เจริญผล สุขภัณฑ์ จ ำกัด 600             บริษัท เจริญผล สุขภัณฑ์ จ ำกัด 600             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

35  -"- 19 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนทองชัยกำรช่ำง ๒ 11,500        ร้ำนทองชัยกำรช่ำง ๒ 11,500        1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ซ่อมแซมรถยนต์ กฉ-4821 อด ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

36  -"- 20 สค.63 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,498          ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,498          ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

37  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 550             ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 550             1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

38  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุว่ิทยำศ่ำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,883.20     ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 1,883.20     ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

39  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุว่ิทยำศ่ำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 2,054.40     ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 2,054.40     ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

40  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 4,622.40     ร้ำนอุดรไฮดรอลิค 4,622.40     ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้
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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 24 สค.63 ค่ำวัสดุยำนพำหนะและขนส่ง  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 2,850          ร้ำนอ๊อดกำรไฟฟ้ำ 2,850          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด ซ่อมแซม กต-3018 อด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

42  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,129          บริษัท ดูโฮม จ ำกัด 3,129          1.วัสดุมีคุณภำพเหมำะกำรใช้งำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

43  -"- 24 สค 63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนวิชัยกำรช่ำง 267.50        ร้ำนวิชัยกำรช่ำง 267.50        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

44  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 2,950          หจก.ล่ิมหมงเชียง 2,950          ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

45  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุส ำนักงำน  - เฉพำะเจำะจง หจก.ล่ิมหมงเชียง 480             หจก.ล่ิมหมงเชียง 480             ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

46  -"- 24 สค.63 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 18,072        บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 18,072        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

47  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 17,400        บริษัท โอเวอร์ออล คอร์เปอเรช่ัน 17,400        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

48  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุประชำสัมพันธ์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 10,350        ร้ำนอุดรโชคชัยปร้ินท์ 10,350        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

49  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 60,850        หจก.เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 60,850        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน

 ท่ีประมำณไว้

                                                 สรุปผลกำรพิจำรณำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง จ้ำงเหมำบริกำร ของหน่วยงำนของรัฐรำยเดือน  ประจ ำเดือน สิงหำคม  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 25 สค.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 19,340        ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 19,340        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด 2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
เขต 4 (อุดรธำนี) ท่ีประมำณไว้

51  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์  - เฉพำะเจำะจง ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 28,360        ร้ำนร้อยปอนด์อะควำเทค 28,360        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

52  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุกำรเกษตร  - เฉพำะเจำะจง หจก. เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 68,200        หจก. เก้ำเกษตร อินทีเกรช่ัน 68,200        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

53  -"- 25 สค.63 ค่ำวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน  - เฉพำะเจำะจง บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 18,072        บริษัท พัฒนชัยยนต์ จ ำกัด 18,072        ๑.ให้ระยะเวลำเครดิตนำน
2. เสนอรำคำไม่เกินวงเงิน
ท่ีประมำณไว้

54  -"- 27 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 960             นำยทศพร  บทมำตย์ 960             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-21 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

55  -"- 27 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 960             น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 960             1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เกษตรกร 18-21 สค.63 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

56  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร เช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000          หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 3,000          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เดือน สิงหำคม 2563 ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

57  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ถ่ำยเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 227.15        หสม. โอ เอ เซ็นเตอร์ 227.15        1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

58  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร งำนรักษำควำม  - เฉพำะเจำะจง นำยทองลี  จุมพล 8,100          นำยทองลี  จุมพล 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ปลอดภัยสถำนท่ีบริเวณฝ่ำยผลิตพันธ์ุ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
สัตว์น้ ำฯ 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 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนเพำะและอนุบำล  - เฉพำะเจำะจง นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100          นำยบุญชอบ  ทองอุ่น 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด สัตว์น้ ำ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

60  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100          นำยสมบัติ  ไชยพรม 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีอำคำรปฏิบัติกำร ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

61  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100          นำยธนอนันต์  ไชยพรม 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีโรงจอดรถยนต์ อำคำรพัสดุ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

62  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนเพำะพันธ์ุปลำนิล  - เฉพำะเจำะจง นำยมนูญ โคตรแสง 8,100          นำยมนูญ โคตรแสง 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
มีประสิทธิภำพ

63  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนดูแลปลำทะเล  - เฉพำะเจำะจง นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100          นำงบุญลพ  ขุสุวรรณ์ 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ทรงเล้ียงฯ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ

64  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100          นำยกิริยำ  นิลธรรม 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีบริเวณบ้ำนพักข้ำรำชกำร ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
และเจ้ำหน้ำท่ีประมง มีประสิทธิภำพ

65  -"- 31 สค.63 ค่ำจ้ำงเหมำบริกำรงำนรักษำควำมปลอด  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100          นำยสุรพล  น้อยนรินทร์ 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
ภัยสถำนท่ีบริเวณส ำนักงำน ศพจ.เขต ๔ ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
(อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

66  -"- 31 สค.63 จ้ำงเหมำบริกำรงำนวิเครำะห์คุณพำพน้ ำ  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 10,000        น.ส.ณิชำภัทร  อำมำตย์ 10,000        1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
จัดเตรียมเอกสำร บันทึกข้อมูลเกษตรกร GAP ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
และจัดท ำรำยงำน มีประสิทธิภำพ

67  -"- 31 สค.63 จ้ำงเหมำบริกำรงำนพนักงำนขับรถยนต์  - เฉพำะเจำะจง นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 8,100          นำยสุรเดช  ภูทัดหมำก 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 31 สค.63 จ้ำงเหมำบริกำรงำนบันทึกข้อมูล  - เฉพำะเจำะจง น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100          น.ส.ฐิติพร  ผิวฝ้ำย 8,100          1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
เพำะเล้ียงสัตว์น้ ำจืด โครงกำรสมำร์ท ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ
เขต 4 (อุดรธำนี) มีประสิทธิภำพ

69  -"- 31 สค.63 จ้ำงเหมำบริกำรงำนจัดเตรียมเอกสำร  - เฉพำะเจำะจง นำยทศพร  บทมำตย์ 10,000        นำยทศพร  บทมำตย์ 10,000        1. กำรบริกำรเหมำะกับงำน
และบันทึกข้อมูลเกษตรกร โครงกำรโซนน่ิง ท่ีใช้  มีควำมสำมำรถและ

มีประสิทธิภำพ
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