แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จัดซื้อกรรไกร
จำนวน 10 เล่ม
2 จัดซื้อ Router Asus RT-N12HP
Wireless-N300 Router
จำนวน 1 เครื่อง
3 จัดซื้อ HDD External WD1 Tb
2.5" USB 3.0 My Passport
จำนวน 1 อัน
4 จัดซื้อเทปวัดระยะ
จำนวน 1 อัน
5 จัดซื้อถุงมือแพทย์ เบอร์ S
จำนวน 20 กล่อง
6 จัดซื้อถุงมือแพทย์ เบอร์ M
จำนวน 20 กล่อง
7 จัดซื้อซองพลำสติกรูดปำก
จำนวน 2 รำยกำร
8 จัดซื้อลมอ๊อกซิเจน จุ 6 คิว
จำนวน 1 ท่อ

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรซื้อหรือจ้ำง
หจก. วิทยำคำร โอ.เอ.
หจก. วิทยำคำร โอ.เอ.
790.00
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 790.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 790.00 บำท
-

1,390.00

1,990.00

380.00

2,400.00

2,400.00

2,000.00

160.50

-

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,390.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,390.00 บำท

-

-

-

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,990.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,990.00 บำท

-

-

-

บริษัท กวำงเต็กล้ง จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 380.00 บำท

บริษัท กวำงเต็กล้ง จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 380.00 บำท

-

-

-

บริษัท วิทยำศรม จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

บริษัท วิทยำศรม จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

-

-

-

บริษัท วิทยำศรม จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

บริษัท วิทยำศรม จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,000.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 2,000.00 บำท

-

-

-

หจก. พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 160.50 บำท

หจก. พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส
รำคำทีเ่ สนอ 160.50 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
9 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถเกี่ยวนวด
ข้ำว
จำนวน 6 รำยกำร
10 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่อง
กระเทำะเปลือกข้ำว
จำนวน 5 รำยกำร
11 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถแทรกเตอร์
จำนวน 2 รำยกำร
12 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมโรตำรี่ตีดิน
จำนวน 3 รำยกำร
13 จัดซื้อฮอร์โมนเร่งรำก B-1
จำนวน 12 แกลลอน

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

บริษัท เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด บริษัท เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด

2,544.46

3,203.58

224.70

2,760.00

2,040.00

-

เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,544.46 บำท

รำคำทีเ่ สนอ 2,544.46 บำท

-

-

-

หจก.พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,203.58 บำท

หจก.พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
รำคำทีเ่ สนอ 3,203.58 บำท

-

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 224.70 บำท

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 224.70 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,760.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,760.00 บำท

-

-

-

ร้ำน ต้นไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,040.00 บำท

-

-

14 จัดซื้อยำงเรเดียลเปลี่ยนของเก่ำ
ที่ชำรุดของ รถยนต์ทะเบียน กต-7194

จำนวน 1 เส้น
15 จัดซื้อกรองเครื่องโตโยต้ำ
จำนวน 3 ลูก
16 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถยนต์
จำนวน 5 รำยกำร

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรซื้อหรือจ้ำง

ร้ำน ต้นไม้
รำคำทีเ่ สนอ 2,040.00 บำท

บริษัท ค็อกพิทโปรไทร คำร์สปอร์ต จำกัด บริษัท ค็อกพิทโปรไทร คำร์สปอร์ต จำกัด

3,195.00

481.50

4,070.00

-

เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,195.00 บำท

รำคำทีเ่ สนอ 3,195.00 บำท

-

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 481.50 บำท

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 481.50 บำท

-

-

-

ร้ำน ภูข่ จร
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,070.00 บำท

ร้ำน ภูข่ จร
รำคำทีเ่ สนอ 4,070.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
17 จัดซื้อแบตเตอรี่
จำนวน 1 ลูก
18 จัดซื้อสำยพำน
จำนวน 1 เส้น
19 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถยนต์
จำนวน 3 รำยกำร
20 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถเทเลอร์
จำนวน 3 รำยกำร
21 จัดซื้อกระจกหน้ำพร้อมติดฟิล์ม
รถยนต์
จำนวน 1 คัน
22 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมรถจักรยำนยนต์
จำนวน 8 รำยกำร
23 จัดซื้อวัสดุซ่อมแซมเครื่องปัม้ ลม
จำนวน 2 รำยกำร
24 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 292.492 ลิตร

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรซื้อหรือจ้ำง
ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ (หมอแบต)
ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่ (หมอแบต)
3,400.00
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,400.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,400.00 บำท
-

160.50

1,658.50

3,894.80

3,531.00

1,530.00

1,177.00

8,145.00

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 160.50 บำท

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 160.50 บำท

-

-

-

บริษัท เสถียรโลหะกิจ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,658.50 บำท

บริษัท เสถียรโลหะกิจ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 1,658.50 บำท

-

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,894.80 บำท

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 3,894.80 บำท

-

-

-

สุทนกำรช่ำง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,531.00 บำท

สุทนกำรช่ำง
รำคำทีเ่ สนอ 3,531.00 บำท

-

-

-

นิยมพำร์ทเซ็นเตอร์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,530.00 บำท

นิยมพำร์ทเซ็นเตอร์
รำคำทีเ่ สนอ 1,530.00 บำท

-

-

-

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,177.00 บำท

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
รำคำทีเ่ สนอ 1,177.00 บำท

-

-

-

ธนำคำรกรุงไทย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 8,145.00 บำท

ธนำคำรกรุงไทย
รำคำทีเ่ สนอ 8,145.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
25 จัดจ้ำงล้ำงหม้อน้ำพร้อมเปลี่ยน
ฝำหม้อน้ำ
จำนวน 2 รำยกำร
26 จัดจ้ำงซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์
จำนวน 2 รำยกำร
27 จัดจ้ำงเหมำตรวจเช็คตำมระยะ
ทำงรถยนต์ทะเบียน กต-7194
จำนวน 1 คัน
28 จัดจ้ำงเหมำตรวจเช็คตำมระยะ
ทำงรถยนต์ทะเบียน กต-9938
จำนวน 1 คัน
29 จัดจ้ำงปะยำงถอดใส่ยำง
จำนวน 2 รำยกำร
30 จัดจ้ำงบริกำรรำยเดือนอินเตอร์
เน็ต
จำนวน 1 เดือน
31 จัดจ้ำงทำตรำยำง
จำนวน 5 รำยกำร
32 จัดจ้ำงบริกำรรำยเดือนอินเตอร์
เน็ต
จำนวน 1 เดือน

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรซื้อหรือจ้ำง
ร้ำน จงเจริญหม้อน้ำ
ร้ำน จงเจริญหม้อน้ำ
1,500.00
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,500.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,500.00 บำท
-

2,190.00

3,208.93

-

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จก. บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จก.
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,190.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,190.00 บำท

-

-

-

บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด บริษัท วี กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,208.93 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,208.93 บำท

-

-

-

-

-

-

-

-

4,060.65

-

230.00

-

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จำหน่ำย
เฉพำะเจำะจง โตโยต้ำ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,060.65 บำท
วรเทพคำร์เซอร์วิส
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 230.00 บำท

-

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

-

บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002 จำกัด บริษัท ที.เอส.พริ้นท์ติ้ง 2002 จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,562.20 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,562.20 บำท

-

-

-

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

-

-

319.93

1,562.20

319.93

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,060.65 บำท
วรเทพคำร์เซอร์วิส
รำคำทีเ่ สนอ 230.00 บำท
บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 พฤษภำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
33 จัดจ้ำงจัดกำรแปลงวิจยั
พิจติ ร
จำนวน 1 งำน
34 จัดจ้ำงจัดกำรแปลงวิจยั
พิจติ ร
จำนวน 1 งำน

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
กำรซื้อหรือจ้ำง
นำยสุวรรณ เพชรพงศ์
นำยสุวรรณ เพชรพงศ์
4,500.00
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท
-

4,500.00

-

นำงสำวสโรชำ สุขขันทอง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

นำงสำวสโรชำ สุขขันทอง
รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

75,000.00

-

ตกลงราคา

2

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

14,865.51

-

ตกลงราคา

3

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

90,000.00

-

ตกลงราคา

4

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

90,000.00

-

ตกลงราคา

5

จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

30,000.00

-

ตกลงราคา

6

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

7

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

8

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

9

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

10

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

11

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

12

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

นางสาวหัถยา งามสง่า
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ราคาที่เสนอ 14,865.51 บาท
นายภาคภูมิ จันสน
ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท
นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท
นางสาวเบญจา พิมชาวนา
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
นางจิณณ์สุพัฒน์กาญจน์ ภู่หยัด
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายประนอม อยู่คง
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายสมสี งามสง่า
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นางประคอง สมใจ
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายเอกพล นวลจีน
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นางแวว ปานนิ่ม
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.286/2562
นางสาวหัถยา งามสง่า
ลงวันที่ 1 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
จ.287/2562
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ลงวันที่ 1 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 14,865.51 บาท
จ.288/2562
นายภาคภูมิ จันสน
ลงวันที่ 1 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท
จ.289/2562
นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
ลงวันที่ 1 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 90,000.00 บาท
จ.290/2562
นางสาวเบญจา พิมชาวนา
ลงวันที่ 1 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
จ.291/2562
นางจิณณ์สุพัฒน์กาญจน์ ภู่หยัด
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.292/2562
นายประนอม อยู่คง
ลงวั
นที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.293/2562
นายสมสี งามสง่า
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.294/2562
นางประคอง สมใจ
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.295/2562
นายเอกพล นวลจีน
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.296/2562
นางแวว ปานนิ่ม
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.297/2562
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

14

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

15

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

16

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

17

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

18

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

19

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

20

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

21

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

ตกลงราคา

22

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

30,000.00

-

ตกลงราคา

23

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

ตกลงราคา

24

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

14,000.00

-

ตกลงราคา

25

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

58,000.00

-

ตกลงราคา

นางอารี วรรณไพบูลย์
ราคาที่เสนอ 5,000.00
นายอารี วรรณไพบูลย์
ราคาที่เสนอ 5,000.00
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ราคาที่เสนอ 5,000.00
นายดอกบัว เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นายอานนท์ จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางสมคิด มีไผ่ขอ
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นางหนึ่งฤทัย ฮวบนวม
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นายฉลาม ผิวทอง
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางบุญสม โฉมงาม
ราคาที่เสนอ 9,000.00
นางทิพยวรรณ อ้นชาวนา
ราคาที่เสนอ 30,000.00
นางสาวอัจฉรา บุญมี
ราคาที่เสนอ 9,000.00
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
ราคาที่เสนอ 14,000.00
นางสาวมณี ทับทิม
ราคาที่เสนอ 58,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.298/2562
นางอารี วรรณไพบูลย์
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.299/2562
นายอารี วรรณไพบูลย์
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.300/2562
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.301/2562
นายดอกบัว เอี่ยมบัวหลวง
ลงวันที่ 5 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
จ.302/2562
นายอานนท์ จันทร์คุ้ม
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.303/2562
นางสมคิด มีไผ่ขอ
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
จ.304/2562
นางหนึ่งฤทัย ฮวบนวม
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
นายฉลาม ผิวทอง
จ.305/2562
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.306/2562
นางบุญสม โฉมงาม
ลงวั
นที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
นางทิพยวรรณ อ้นชาวนา
จ.307/2562
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
นางสาวอัจฉรา บุญมี
จ.308/2562
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
จ.309/2562
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
จ.310/2562
นางสาวมณี ทับทิม
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 58,000.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

26

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

27

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

80,000.00

-

ตกลงราคา

28

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

29

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

76,500.00

-

ตกลงราคา

30

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

45,000.00

-

ตกลงราคา

31

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

48,750.00

-

ตกลงราคา

นางพัทธยา ดอนม่วง
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นางวันดี เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 80,000.00
นางสมจิตร คาเขียว
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 76,500.00
นางสาวพาก เพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 48,750.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.311/2562
นางพัทธยา ดอนม่วง
ลงวันที่ 9 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
จ.313/2562
นางวันดี เอี่ยมบัวหลวง
ลงวันที่ 10 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 80,000.00 บาท
จ.314/2562
นางสมจิตร คาเขียว
ลงวันที่ 10 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.317/2562
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
ลงวันที่ 10 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 76,500.00 บาท
จ.318/2562
นางสาวพาก เพิ่มพูน
ลงวันที่ 11 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.323/2562
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ลงวันที่ 29 เม.ย 62
ราคาที่เสนอ 48,750.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน ๒ รายการ
2 จัดซื้อน้ามันดีเซล
จานวน 800 ลิตร
3 จัดซื้อพอสซ์ ขนาด 1 ลิตร
จานวน ๑๒ ขวด
4 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 2 รายการ
5 จัดซื้อกระถาง ขนาด 10 นิ้ว
จานวน 600 ใบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

57,130.00

22,176.00

5,040.00

64,180.00

6,000.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
ตกลงราคา ราคาที่เสนอ 57,130.00
บาท ราคาที่เสนอ 57,130.00
บาท

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
ตกลงราคา ราคาที่เสนอ 22,176.00
บาท ราคาที่เสนอ 22,176.00
บาท

ซ.105/2562
ลงวันที่ 19 เมษายน 2562

-

บริษทั ไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
บริษทั ไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
ตกลงราคา ราคาที่เสนอ 3,104.00
5,040.00
บาท
บาท ราคาที่เสนอ 3,104.00
5,040.00
บาท
บาท

-

ซ.106/2562
ลงวันที่ 23 เมษายน 2562

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตเลียม จากัด
บริษทั พิษณุโลกนครปิโตเลียม จากัด
ตกลงราคา ราคาที่เสนอ 41928.00
64,180.00
บาท
บาท ราคาที่เสนอ 41928.00
64,180.00
บาท
บาท

-

ซ.107/2562
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

-

ร้านต้นไม้
ตกลงราคา ราคาที่เสนอ

-

ซ.108/2562
ลงวันที่ 30 เมษายน 2562

6,000.00

ร้านต้นไม้
บาท ราคาที่เสนอ

6,000.00 บาท

-

ซ.104/2562
ลงวันที่ 11 เมษายน 2562

ลงชื่อ........................................................................................................
(นางสาวสอาง ไชยรินทร์)
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ รักษาการในตาแหน่ง
ผู้อานวยการศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

