แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

2

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

3

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

20,000.00

-

ตกลงราคา

4

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

5

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

24,000.00

-

ตกลงราคา

6

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

7

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

8

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

9

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

11,900.00

-

ตกลงราคา

10

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

9,021.71

-

ตกลงราคา

11

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

12

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

นางอารี วรรณไพบูลย์
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นายดอกบัว เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 20,000.00
นางสาวชลธิชา ปั้นแจ่ม
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 24,000.00
นายสุนทร ชูเมือง
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นายเศกสันติ จํานงศักดิ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นายธวิช เพชรพงศ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00
นางอุไร บานเย็นงาม
ราคาที่เสนอ 11,900.00
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ราคาที่เสนอ 9,021.71
นยทองสุข คุยสี
ราคาที่เสนอ 5,000.00
นายจรูญ โฉมแดง
ราคาที่เสนอ 5,000.00

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางอารี วรรณไพบูลย์
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นายจรูญ แย้มโพธิ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นายดอกบัว เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
นางสาวชลธิชา ปั้นแจ่ม
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
นายสุนทร ชูเมือง
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นายเศกสันติ จํานงศักดิ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นายธวิช เพชรพงศ์
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นางอุไร บานเย็นงาม
ราคาที่เสนอ 11,900.00 บาท
บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก
ราคาที่เสนอ 9,021.71 บาท
นยทองสุข คุยสี
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายจรูญ โฉมแดง
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.516/2562
ลงวันที่ 1 ส.ค 62
จ.517/2562
ลงวันที่ 1 ส.ค 62
จ.518/2562
ลงวันที่ 1 ส.ค 62
จ.519/2562
ลงวันที่ 2 ส.ค 62
จ.520/2562
ลงวันที่ 2 ส.ค 62
จ.521/2562
ลงวันที่ 2 ส.ค 62
จ.522/2562
ลงวันที่ 2 ส.ค 62
จ.523/2562
ลงวันที่ 2 ส.ค 62
จ.524/2562
ลงวันที่ 6 ส.ค 62
จ.525/2562
ลงวันที่ 6 ส.ค 62
จ.526/2562
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
จ.527/2562
ลงวันที่ 7 ส.ค 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.528/2562
นายอานนท์ จันทร์คุ้ม
นายอานนท์ จันทร์คุ้ม
ตกลงราคา
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.529/2562
นางสมคิด ไผ่มีขอ
นางสมคิด ไผ่มีขอ
ตกลงราคา
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
จ.530/2562
นางหนึ่งฤทัย ฮวบนาม
นางหนึ่งฤทัย ฮวบนาม
ตกลงราคา
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
จ.531/2562
นางพัทธยา ดอนม่วง
นางพัทธยา ดอนม่วง
ตกลงราคา
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
จ.532/2562
นายฉลาม ผิวทอง
นายฉลาม ผิวทอง
ตกลงราคา
ลงวันที่ 7 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.533/2562
บริษัทค๊อกพิทโปร์ไทร์คาร์สปอร์ต จํากัด บริษัทค๊อกพิทโปร์ไทร์คาร์สปอร์ต จํากัด
ตกลงราคา
ลงวันที่ 8 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 23,800.00 บาท
ราคาที่เสนอ 23,800.00 บาท
จ.534/2562
นางวันดี เอี่ยมบัวหลวง
นางวันดี เอี่ยมบัวหลวง
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
จ.535/2562
ตกลงราคา
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
จ.536/2562
นางสาวมณี ทับทิม
นางสาวมณี ทับทิม
ตกลงราคา
ลงวั
นที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 58,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 58,000.00 บาท
นางบุญสม โฉมงาม
นางบุญสม โฉมงาม
จ.537/2562
ตกลงราคา
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
นางสาวทิพยวรรณ คําแพง
นางสาวทิพยวรรณ คําแพง
จ.538/2562
ตกลงราคา
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
จ.539/2562
นางสาวอัจฉรา บุญมี
นางสาวอัจฉรา บุญมี
ตกลงราคา
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
จ.540/2562
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
ตกลงราคา
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
ราคาที่เสนอ 25,500.00 บาท
ราคาที่เสนอ 25,500.00 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

14

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

15

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

16

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

17

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

18

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

23,800.00

-

19

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

60,000.00

-

20

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

14,000.00

-

21

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

58,000.00

-

22

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

23

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

40,000.00

-

24

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

25

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

25,500.00

-

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

26

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

13,030.00

-

ตกลงราคา

27

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

8,673.42

-

ตกลงราคา

28

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

55,000.00

-

ตกลงราคา

29

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,800.00

-

ตกลงราคา

30

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

25,419.24

-

ตกลงราคา

31

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

41,000.00

-

ตกลงราคา

32

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7,000.00

-

ตกลงราคา

33

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7,000.00

-

ตกลงราคา

34

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7,000.00

-

ตกลงราคา

35

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

53,370.00

-

ตกลงราคา

36

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7,000.00

-

ตกลงราคา

37

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

24,000.00

-

ตกลงราคา

สุนทรการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 13,030.00
ร้านตี๋สัมพันธ์การช่าง
ราคาที่เสนอ 8,673.42
นางสาวพาก เพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 55,000.00
นายธวิช เพชรพงศ์
ราคาที่เสนอ 10,800.00
บริษัท พรทวีกรุ๊ป จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,419.24
นายจํารัส วงศ์โสม
ราคาที่เสนอ 41,000.00
นายประมวล ยาพรม
ราคาที่เสนอ 7,000.00
นายศริภาคย์ แก้วทองดี
ราคาที่เสนอ 7,000.00
นายจํารัส วงศ์โสม
ราคาที่เสนอ 7,000.00
นางลํายงค์ แคเขียว
ราคาที่เสนอ 53,370.00
นางสาวธนพร บุญคํา
ราคาที่เสนอ 7,000.00
นายฉลาม เทียนทอง
ราคาที่เสนอ 24,000.00

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
สุนทรการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 13,030.00 บาท
ร้านตี๋สัมพันธ์การช่าง
ราคาที่เสนอ 8,673.42 บาท
นางสาวพาก เพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 55,000.00 บาท
นายธวิช เพชรพงศ์
ราคาที่เสนอ 10,800.00 บาท
บริษัท พรทวีกรุ๊ป จํากัด
ราคาที่เสนอ 25,419.24 บาท
นายจํารัส วงศ์โสม
ราคาที่เสนอ 41,000.00 บาท
นายประมวล ยาพรม
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
นายศริภาคย์ แก้วทองดี
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
นายจํารัส วงศ์โสม
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
นางลํายงค์ แคเขียว
ราคาที่เสนอ 53,370.00 บาท
นางสาวธนพร บุญคํา
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
นายฉลาม เทียนทอง
ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.541/2562
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
จ.542/2562
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
จ.543/2562
ลงวันที่ 9 ส.ค 62
จ.544/2562
ลงวันที่ 14 ส.ค 62
จ.545/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.546/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.547/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.548/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.549/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.550/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.551/2562
ลงวันที่ 15 ส.ค 62
จ.552/2562
ลงวันที่ 16 ส.ค 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

38

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

15,000.00

-

ตกลงราคา

39

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

10,000.00

-

ตกลงราคา

40

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

41

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

6,086.70

-

ตกลงราคา

42

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

36,000.00

-

ตกลงราคา

43

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

13,500.00

-

ตกลงราคา

44

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

75,000.00

-

ตกลงราคา

45

จ้างเหมาซ่อมแซมและบํารุงรักษา

8,673.42

-

ตกลงราคา

46

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,296.50

-

ตกลงราคา

47

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

20,000.00

-

ตกลงราคา

48

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

75,000.00

-

ตกลงราคา

49

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

15,000.00

-

ตกลงราคา

นางไฉน เกตุพราหม์
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นางสาวอุมาพร พุ่มพวง
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,086.70 บาท
นางทิพาภรณ์ จ้อยสุดใจ
ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
นายอนุรักษ์ จันทร์ฉาย
ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท
นางสมจิตร คําเขียน
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
ตี๋สัมพันธ์การช่าง
ราคาที่เสนอ 8,673.42 บาท
บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,296.50 บาท
นายดิเรก จันทร์เถื่อน
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
นางสมจิตร คําเขียน
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
นางไฉน เกตุพราหม์
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางไฉน เกตุพราหม์
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท
นางสาวเนตรนภา จันทร์คุ้ม
ราคาที่เสนอ 10,000.00 บาท
นางสาวอุมาพร พุ่มพวง
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
บริษัทโตโยต้า พิษณุโลก จํากัด
ราคาที่เสนอ 6,086.70 บาท
นางทิพาภรณ์ จ้อยสุดใจ
ราคาที่เสนอ 36,000.00 บาท
นายอนุรักษ์ จันทร์ฉาย
ราคาที่เสนอ 13,500.00 บาท
นางสมจิตร คําเขียน
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
ตี๋สัมพันธ์การช่าง
ราคาที่เสนอ 8,673.42 บาท
บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จํากัด
ราคาที่เสนอ 5,296.50 บาท
นายดิเรก จันทร์เถื่อน
ราคาที่เสนอ 20,000.00 บาท
นางสมจิตร คําเขียน
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
นางไฉน เกตุพราหม์
ราคาที่เสนอ 15,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.553/2562
ลงวันที่ 19 ส.ค 62
จ.554/2562
ลงวันที่ 19 ส.ค 62
จ.555/2562
ลงวันที่ 19 ส.ค 62
จ.556/2562
ลงวันที่ 20 ส.ค 62
จ.557/2562
ลงวันที่ 21 ส.ค 62
จ.558/2562
ลงวันที่ 21 ส.ค 62
จ.559/2562
ลงวันที่ 22 ส.ค 62
จ.561/2562
ลงวันที่ 23 ส.ค 62
จ.562/2562
ลงวันที่ 23 ส.ค 62
จ.563/2562
ลงวันที่ 26 ส.ค 62
จ.564/2562
ลงวันที่ 28 ส.ค 62
จ.565/2562
ลงวันที่ 29 ส.ค 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลําดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

50

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

30,000.00

-

51

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

60,000.00

-

นางสาวสุกัญญา อ้นชาวนา
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
นางสาวชลธิชา ปั้นแจ่ม
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
ตกลงราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสาวสุกัญญา อ้นชาวนา
ราคาที่เสนอ 30,000.00 บาท
นางสาวชลธิชา ปั้นแจ่ม
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.566/2562
ลงวันที่ 30 ส.ค 62
จ.567/2562
ลงวันที่ 30 ส.ค 62

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
1 จัดซื้อผ้ำใยแก้ว
จำนวน 10 เมตร
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
4 จัดซื้อผ้ำลูกไม้
จำนวน 6 เมตร
5 จัดซื้อกล่องพลำสติก ขนำด 55 L
จำนวน 10 ใบ
6 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
7 จัดซื้อผ้ำดิบ
จำนวน 12 หลำ
8 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 4 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

450.00

3,450.00

3,700.00

330.00

3,500.00

1,400.00

3,595.20

3,645.00

-

ลักษณ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 450.00 บำท

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
ลักษณ์
รำคำทีเ่ สนอ 450.00 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,450.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,450.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,700.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,700.00 บำท

-

-

-

ลักษณ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 330.00 บำท

ลักษณ์
รำคำทีเ่ สนอ 330.00 บำท

-

-

-

มนูพำนิช
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,500.00 บำท

มนูพำนิช
รำคำทีเ่ สนอ 3,500.00 บำท

-

-

-

หจก. วิทยำคำร โอ.เอ
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,400.00 บำท

หจก. วิทยำคำร โอ.เอ
รำคำทีเ่ สนอ 1,400.00 บำท

-

-

-

ร้ำนรวมจักร
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,595.20 บำท

ร้ำนรวมจักร
รำคำทีเ่ สนอ 3,595.20 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,645.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,645.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
9 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 2 รำยกำร
10 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 2 รำยกำร
11 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
12 จัดซื้อน้ำยำถูพนื้ และน้ำยำล้ำงจำน
จำนวน 2 รำยกำร
13 จัดซื้อไม้กวำดทำงมะพร้ำว
จำนวน 20 ด้ำม
14 จัดซื้อแผ่นใยขัดสีเขียน
จำนวน 24 ชิ้น
15 จัดซื้อกระด้ง
จำนวน 12 ใบ
16 จัดซื้อไม้กวำดทำงมะพร้ำว
จำนวน 10 ด้ำม

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

1,260.00

3,350.00

1,600.00

2,240.00

1,000.00

360.00

3,180.00

500.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,260.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,260.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,350.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 3,350.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,600.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,600.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,240.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,240.00 บำท

-

-

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,000.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 360.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 360.00 บำท

-

-

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,180.00 บำท

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 3,180.00 บำท

-

-

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 500.00 บำท

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 500.00 บำท

-

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 1,000.00 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน 3 รำยกำร
18 จัดซื้อกำวยำง
จำนวน 6 กระป๋อง
19 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน 6 รำยกำร
20 จ้ดซื้อแปลงถ่ำน
จำนวน 3 คู่
21 จัดซื้อซองพลำสติกรูดปำก
จำนวน 20 กิโลกรัม
22 จัดซื้อถุงมือแพทย์
จำนวน 2 รำยกำร
23 จัดซื้อคอยส์จดุ ระเบิด
จำนวน 1 ชิ้น
24 จัดซื้อตะแกรงลี่ตำถี่
จำนวน 10 ม้วน

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

2,942.50

930.00

2,650.00

210.00

4,000.00

1,450.00

830.00

2,247.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

ร้ำนเหรียญทอง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,942.50 บำท

ร้ำนเหรียญทอง
รำคำทีเ่ สนอ 2,942.50 บำท

-

-

-

บริษัท กวำงเต็กล้ง จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 930.00 บำท

บริษัท กวำงเต็กล้ง จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 930.00 บำท

-

-

-

ร้ำนยู่ล้ง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,650.00 บำท

ร้ำนยู่ล้ง
รำคำทีเ่ สนอ 2,650.00 บำท

-

-

-

บริษัท บ้ำนสวนอิเล็คโทรนิค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 210.00 บำท

บริษัท บ้ำนสวนอิเล็คโทรนิค จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 210.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,450.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 1,450.00 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 830.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 830.00 บำท

-

-

-

พิษณุปกรณ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,247.00 บำท

-

-

พิษณุปกรณ์
รำคำทีเ่ สนอ 2,247.00 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
25 จัดซื้อไดชำร์ทรถแทรกเตอร์
จำนวน 1 ลูก
26 จัดซื้อโซ่แขนลำกพร้อมตัวยูรถ
แทรกเตอร์
จำนวน 2 ชุด
27 จัดซื้อเคียว
จำนวน 2 เล่ม
28 จัดซื้อวัสดุซ่อมรถแทรกเตอร์
จำนวน 5 รำยกำร
29 จัดซื้อแว่นตำนิรภัย
จำนวน 6 อัน
30 จัดซื้อวัสดุซ่อมรถแทรกเตอร์
จำนวน 6 รำยกำร
31 จัดซื้อสำยน้ำมันรถไถเดินตำม
จำนวน 1 เส้น
32 จัดซื้อตะแกรงลี่ตำถี่และแสลน
จำนวน 2 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

2,400.00

1,700.00

139.10

2,975.00

780.00

4,516.00

700.00

3,980.40

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
รำคำทีเ่ สนอ 2,400.00 บำท

-

-

-

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,700.00 บำท

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
รำคำทีเ่ สนอ 1,700.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 139.10 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 139.10 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,975.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,975.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 780.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 780.00 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำบิก๊ ยูพิษณุโลก จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 4,516.00 บำท

บริษัท คูโบต้ำบิก๊ ยูพิษณุโลก จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,516.00 บำท

-

-

-

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 700.00 บำท

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
รำคำทีเ่ สนอ 700.00 บำท

-

-

-

พิษณุปกรณ์
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,980.40 บำท

พิษณุปกรณ์
รำคำทีเ่ สนอ 3,980.40 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
33 จัดซื้อซองสีขำว
จำนวน 1,000 ใบ
34 จัดซื้อใบมีดเกี่ยวนวดข้ำว
จำนวน 50 ใบ
35 จัดซื้อวัสดุซ่อมโรตำรี่ตีดิน
จำนวน 3 รำยกำร
36 จัดซื้อจอบพร้อมด้ำม
จำนวน 2 รำยกำร
37 จัดซื้อป้ำยพลำสติก
จำนวน 5 ห่อ
38 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
จำนวน 3 รำยกำร
39 จัดซื้อจอบและเคียว
จำนวน 2 รำยกำร
40 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
จำนวน 4 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

502.90

1,872.50

2,780.00

1,861.80

1,000.00

2,005.00

1,893.90

3,710.00

-

หสน.เฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 502.90 บำท

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
หสน.เฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง
รำคำทีเ่ สนอ 502.90 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
-

-

-

บริษัท เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จก. บริษัท เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จก.
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,872.50 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,872.50 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,780.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,780.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,861.80 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,861.80 บำท

-

-

-

ร้ำนต้นไม้
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,000.00 บำท

ร้ำนต้นไม้
รำคำทีเ่ สนอ 1,000.00 บำท

-

-

-

ร้ำนต้นไม้
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,005.00 บำท

ร้ำนต้นไม้
รำคำทีเ่ สนอ 2,005.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,893.90 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,893.90 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำบิก๊ ยูพิษณุโลก จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,710.00 บำท

บริษัท คูโบต้ำบิก๊ ยูพิษณุโลก จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,710.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
41 จัดซื้อรองเท้ำยำงพำรำ
จำนวน 1 คู่
42 จัดซื้อถุงมือผ้ำด้ำยถักครึ่งนิว้
จำนวน 4 โหล
43 จัดซื้อครำดด้ำมแป๊บและมีดอีโต้
จำนวน 2 รำยกำร
44 จัดซื้อผ้ำซีฟอง
จำนวน 10 เมตร
45 จัดซื้อสำรเคมี ฟูจวิ ัน
จำนวน 6 ขวด
46 จัดซื้อแบตเตอรี่
จำนวน 1 ลูก
47 จัดซื้อสำยพำนเครื่อง
จำนวน 1 เส้น
48 จัดซื้อวัสดุดูแลรักษำรถยนต์
จำนวน 4 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

220.00

1,285.00

2,664.30

450.00

3,060.00

3,400.00

480.00

2,745.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 220.00 บำท

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 220.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,285.00 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,285.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,664.30 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 2,664.30 บำท

-

-

-

ลักษณ์
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 450.00 บำท

ลักษณ์
รำคำทีเ่ สนอ 450.00 บำท

-

-

-

บริษัท ไล้พำนิช เคมีเกษตร จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,060.00 บำท

บริษัท ไล้พำนิช เคมีเกษตร จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,060.00 บำท

-

-

-

ส. ฮวดหลีแบตเตอรี่ (หมอแบต)
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,400.00 บำท

ส. ฮวดหลีแบตเตอรี่ (หมอแบต)
รำคำทีเ่ สนอ 3,400.00 บำท

-

-

-

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 480.00 บำท

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
รำคำทีเ่ สนอ 480.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,745.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,745.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
49 จัดซื้อกรองเครื่อง
จำนวน 1 ลูก
50 จัดซื้อวัสดุซ่อมรถยนต์ทะเบียน
นข-61 พล
จำนวน 6 รำยกำร
51 จัดซื้อยำงในรถเทเลอร์
จำนวน 4 เส้น
52 จัดซื้อวัสดุซ่อมรถยนต์ทะเบียน
นข-61 พล. และ กค-7313 พล.
จำนวน 10 รำยกำร
53 จัดซื้อยำงวง
จำนวน 4 กิโลกรัม
54 จัดซื้อยำงวงและถุงพลำสติก
จำนวน 4 รำยกำร
55 จัดซื้อลมอ๊อกซิเจน
จำนวน 1 ท่อ
56 จัดซื้อถุงพลำสติกและยำงวง
จำนวน 5 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

374.50

1,053.95

800.00

3,520.30

1,027.20

2,169.96

160.50

3,441.12

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

บริษัท เจ แอนด์ เจ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด บริษัท เจ แอนด์ เจ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 374.50 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 374.50 บำท

-

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,053.95 บำท

-

-

-

บริษัท ค็อกพิทโปรไทร์ คำร์สปอร์ต จก. บริษัท ค็อกพิทโปรไทร์ คำร์สปอร์ต จก.
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 800.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 800.00 บำท

-

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,520.30 บำท

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 3,520.30 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,027.20 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,027.20 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,169.96 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 2,169.96 บำท

-

-

-

หจก. พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 16.50 บำท

หจก. พิษณุโลกผลิตภัณฑ์แก๊ส
รำคำทีเ่ สนอ 16.50 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,441.12 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 3,441.12 บำท

-

-

ยนต์ไพศำลอินโดจีน ซัพพลำย
รำคำทีเ่ สนอ 1,053.95 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
57 จัดซื้อถุงพลำสติกและยำงวง
จำนวน 4 รำยกำร
58 จัดซื้อประแจและชุดหัวเติมลม
จำนวน 6 รำยกำร
59 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 200.408 ลิตร
60 จัดจ้ำงปะยำง
จำนวน 1 เส้น
61 จัดจ้ำงซ่อมรถยนต์ทะเบียน นข-61
จำนวน 4 รำยกำร
62 จัดจ้ำงซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ
จำนวน 1 รำยกำร
63 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
กต-7194 พล.
จำนวน 2 รำยกำร
64 จัดจ้ำงเหมำบริกำรทำตรำยำง
จำนวน 12 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

1,149.18

2,021.23

5,410.00

107.00

4,950.00

803.00

984.40

4,250.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 1,149.18 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,149.18 บำท

-

-

-

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 2,021.23

หจก. พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
รำคำทีเ่ สนอ 2,021.23

-

-

-

ธนำคำรกรุงไทย
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 5,410.00 บำท

ธนำคำรกรุงไทย
รำคำทีเ่ สนอ 5,410.00 บำท

-

-

-

ร้ำนวรเทพคำร์เซอร์วิส (2005)
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 107.00 บำท

ร้ำนวรเทพคำร์เซอร์วิส (2005)
รำคำทีเ่ สนอ 107.00 บำท

-

-

-

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 4,950.00 บำท

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
รำคำทีเ่ สนอ 4,950.00 บำท

-

-

-

บ.ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 803.00 บำท

บ.ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 803.00 บำท

-

-

-

บ.วี.กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 984.40 บำท

บ.วี.กรุ๊ป มิตซูออโต้เซลล์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 984.40 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 4,250.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,250.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน สิงหำคม 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กันยำยน 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
65 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอย
ประจำเดือน ก.ค. 62
จำนวน 1 เดือน
66 จัดจ้ำงเหมำบริกำรปริ้นเอกสำร
จำนวน 2 รำยกำร
67 จัดจ้ำงเหมำบริกำรถ่ำยเอกสำร
จำนวน 3 รำยกำร
68 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน
อินเตอร์เน็ต
จำนวน 1 เดือน
69 จัดจ้ำงเหมำบริกำรพิมพ์เอกสำร
จำนวน 2 เล่ม
70 จัดจ้ำงเหมำบริกำรดูดสิ่งปฏิกูล
จำนวน 6 เทีย่ ว
71 จัดจ้ำงเหมำเพื่อปฏิบตั ิงำนตำมแผน
งำนโครงกำรฯลฯ
จำนวน 1 ไร่
72 จัดจ้ำงเหมำเพื่อปฏิบตั ิงำนตำมแผน
งำนโครงกำรฯลฯ
จำนวน 1 ไร่

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

3,000.00

3,870.20

1,509.00

319.93

3,477.50

7,200.00

4,500.00

4,500.00

-

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
-

-

-

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพพลำย หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพพลำย
ตกลงรำคำ รำคำทีเสนอ 3,870.20 บำท
รำคำทีเสนอ 3,870.20 บำท

-

-

-

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพพลำย หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพพลำย
ตกลงรำคำ รำคำทีเสนอ 1,509.00 บำท
รำคำทีเสนอ 1,509.00 บำท

-

-

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

-

-

-

บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวำนซ์ จำกัด
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,477.50 บำท

บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวำนซ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,477.50 บำท

-

-

-

นำงดอกไม้ สินปรุ
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 7,200.00 บำท

นำงดอกไม้ สินปรุ
รำคำทีเ่ สนอ 7,200.00 บำท

-

-

-

นำยสอด จำนงภักดิ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

นำยสอด จำนงภักดิ์
รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

-

-

-

นำยสิกำณ ชะเมือง
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

นำยสิกำณ ชะเมือง
รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

-

-

-

บริษัท เรียลมูฟ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 4 รายการ
2 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 5 รถ
3 จัดซื้อตอกมัดกล้า
จานวน ๑๐๐,๐๐๐ เส้น
4 จัดซื้อวัสดุงานบ้างานครัว
จานวน 2 รายการ
5 จัดซื้อ Phire Plant Direct RCP Master
จานวน 1 รายการ
6 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ
7 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 7 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

77,524.00

17,500.00

10,000.00

6,000.00

70,620.00

5,355.35

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 77,524.00
บาท ราคาที่เสนอ 77,524.00
บาท

-

นางวานิด เจสะขา
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 17,500.00

นางวานิด เจสะขา
บาท ราคาที่เสนอ 17,500.00

-

นางเขนย จันทร์ค้ม
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 10,000.00

นางเขนย จันทร์ค้ม
บาท ราคาที่เสนอ 10,000.00

-

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,000.00

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 6,000.00

-

บริษทั กิบไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 70,620.00

บริษทั กิบไทย จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 70,620.00

-

บริษทั คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จากัด
บริษทั คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,355.35
บาท ราคาที่เสนอ 5,355.35
บาท
บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์โฮลดิ้ง จากัด

34,900.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

34,900.00

บาท

บาท

บาท

บาท

-

ซ.155/2562
ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

-

ซ.156/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562
ซ.157/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

-

ซ.158/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.159/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.160/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.161/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

บริษัท พีพี เคมีคอล แอนด์โฮลดิ้ง จากัด

บาท ราคาที่เสนอ

34,900.00

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8 จัดซื้อสายเอ็นตราระเบิด
จานวน 300 ม้วน
9 จัดซื้อกล่อง ขนาด 100 ลิตร
จานวน 45 ใบ
10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 5 รายการ
11 จัดซื้อน้ามันไฮดรอลิค เบอร์ ๑๐
จานวน 4 ถัง
12 จัดซื้อผ้าดิบ
จานวน 400 หลา
13 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 29 รายการ
14 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ลการแพทย์
จานวน 7 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

12,198.00

15,750.00

10,380.00

8,474.00

11,984.00

34,524.62

13,081.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

พิษณุปกรณ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

12,198.00

พิษณุปกรณ์
บาท ราคาที่เสนอ

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

15,750.00

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

-

หจก.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 10,380.00

หจก.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค
บาท ราคาที่เสนอ 10,380.00

-

ยนต์ไพศาล อินโดจีน ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
8,474.00

ยนต์ไพศาล อินโดจีน ซัพพลาย
บาท ราคาที่เสนอ 8,474.00

-

ร้านรวมจักร
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

11,984.00

ร้านรวมจักร
บาท ราคาที่เสนอ

-

แสงพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

34,524.62

แสงพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,034.35

12,198.00

15,750.00

11,984.00

34,524.62

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 5,034.35

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.162/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.163/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.164/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.166/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.167/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.168/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.169/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

15 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 14 รายการ
16 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ
17 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 4 รายการ
18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ
19 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 6 รายการ
20 จัดซื้อยางรถยนต์
จานวน 4 เส้น
21 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ

11,747.00

6,216.70

7,750.00

9,619.30

29,112.00

13,200.00

70,620.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั สวัสดีพานิช สตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 11,747.00
บาท ราคาที่เสนอ 11,747.00
บาท

-

บริษทั แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,216.70

-

บริษทั คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จากัด
บริษทั คูโบต้าทั่งทองพิษณุโลก จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
7,750.00
บาท ราคาที่เสนอ 7,750.00
บาท

-

พิษณุปกรณ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 29,112.00
บาท ราคาที่เสนอ 29,112.00
บาท

-

บริษทั ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จากัด บริษทั ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ต จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 70,620.00

9,619.30

บริษทั แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 6,216.70

พิษณุปกรณ์
บาท ราคาที่เสนอ

9,619.30

ห้างหุ้นส่วนจากัด วอร์ด เมดิก
บาท ราคาที่เสนอ 70,620.00

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.170/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.171/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.172/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.173/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.174/2562
ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

-

ซ.175/2562
ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562

-

ซ.176/2562
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

22 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 4 รายการ
23 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 2 รายการ
24 จัดซื้อยางรถยนต์ R611 205/75-14
จานวน 4 เส้น
25 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 4 รายการ
26 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 4 รายการ
27 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 13 รายการ
28 จัดซื้อกระดาษเพาะเมล็ด
จานวน 1 แพ็ค

227,161.00

54,430.00

13,200.00

6,072.25

16,381.70

77,928.10

8,217.60

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

บริษทั ยีนพลัส จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 227,161.00

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 54,430.00
บาท ราคาที่เสนอ 54,430.00
บาท

-

บริษทั ค็อกพิท โปร์ไทร์ คาร์สปอร์ต จากัด บริษทั ค็อกพิท โปร์ไทร์ คาร์สปอร์ต จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท

-

น รวมอะไหล่การเกษตร
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,072.25

น รวมอะไหล่การเกษตร
บาท ราคาที่เสนอ 6,072.25

-

พิษณุปกรณ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

พิษณุปกรณ์
บาท ราคาที่เสนอ

-

ห้างหุ้นส่วนจากัดแซค ซายน์ เอ็นจ์
ห้างหุ้นส่วนจากัดแซค ซายน์ เอ็นจ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 77,928.10
บาท ราคาที่เสนอ 77,928.10
บาท

-

ห้างหุ้นส่วนจากัด แซค ซายน์ เอ็นจ์
ห้างหุ้นส่วนจากัด แซค ซายน์ เอ็นจ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
8,217.60
บาท ราคาที่เสนอ 8,217.60
บาท

16,381.70

บริษทั ยีนพลัส จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 227,161.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

16,381.70

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.178/2562
ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2562

-

ซ.179/2562
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

-

ซ.180/2562
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

-

ซ.181/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.182/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.183/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.184/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

29 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 3 รายการ
30 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 2 รายการ
31 จัดซื้อกระด้ง
จานวน 30 ใบ
32 จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
จานวน 13 รายการ
33 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 7 รายการ
34 จัดซื้อเทนเอ็ม 1 กก.
จานวน 350 ซอง
35 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

22,256.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

ห้างหุ้นส่วนจากัด แซค ซายน์ เอ็จน์
ห้างหุ้นส่วนจากัด แซค ซายน์ เอ็จน์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 22,256.00
บาท ราคาที่เสนอ 22,256.00
บาท

-

ซ.185/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.186/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.187/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.188/2562
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2562

-

ซ.189/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

-

ซ.190/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

-

ซ.191/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคล เฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคล เฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง

7,704.00

7,950.00

9,244.80

26,880.00

77,000.00

41,600.00

-

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

7,704.00

บาท ราคาที่เสนอ

7,704.00

บาท

-

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
7,950.00

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 7,950.00

-

บริษทั เสถียรโลหะกิจ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
9,244.80

บริษทั เสถียรโลหะกิจ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 9,244.80

-

บริษทั พรศรีแปกรนด์ อะกรีเทค จากัด บริษทั พรศรีแปกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 26,880.00
บาท ราคาที่เสนอ 26,880.00
บาท

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 77,000.00
บาท ราคาที่เสนอ 77,000.00
บาท

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 41,600.00
บาท ราคาที่เสนอ 41,600.00
บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

36 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 6 รายการ
37 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 3 รายการ
38 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 6 รายการ
39 จัดซื้อ SENSIFAST PROBE
จานวน 18 KIT
40 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 32 รายการ
41 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 3 รายการ
42 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 6 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

94,280.00

8,420.00

16,180.00

98,226.00

40,933.00

30,620.00

13,780.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 94,280.00
บาท ราคาที่เสนอ 94,280.00
บาท

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
8,420.00
บาท ราคาที่เสนอ 8,420.00
บาท

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 16,180.00
บาท ราคาที่เสนอ 16,180.00
บาท

-

บริษทั กิบไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 98,226.00

บริษทั กิบไทย จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 98,226.00

-

บริษทั กวางเต็กล้ง จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 40,933.00

บริษทั กวางเต็กล้ง จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 40,933.00

-

บริษทั ไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
บริษทั ไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 30,620.00
บาท ราคาที่เสนอ 30,620.00
บาท

-

บริษทั คูโบต้าทั่งทอง พิษณุโลก
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 13,780.00

บริษทั คูโบต้าทั่งทอง พิษณุโลก
บาท ราคาที่เสนอ 13,780.00

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.192/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

-

ซ.193/2562
ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2562

-

ซ.194/2562
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

-

ซ.195/2562
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

-

ซ.196/2562
ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562

-

ซ.197/2562
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2562

-

ซ.198/2562
ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

43 จัดซื้อครุภณ
ั ฑ์การเกษตร
จานวน 2 เครือ่ ง
44 จัดซื้อรองเท้าบูช
จานวน 31 คู่
45 จัดซื้อน้ายาเคลือบกระจก
จานวน 36 กระป๋อง
46 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 13 รายการ
47 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 4 รายการ
48 จัดซื้อรองบูช
จานวน 31 คู่
49 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 7 รายการ

245,000.00

6,820.00

8,474.40

18,520.00

8,680.00

6,820.00

16,566.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั ไทเกอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 245,000.00

บริษทั ไทเกอร์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 245,000.00

-

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,820.00

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 6,820.00

-

ยนต์ไพศาลอินโดจีน แอนด์ซัพพลาย
ยนต์ไพศาลอินโดจีน แอนด์ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
8,474.40
บาท ราคาที่เสนอ 8,474.40
บาท

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 18,520.00

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 18,520.00

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
8,680.00

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 8,680.00

-

โจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,820.00

โจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 6,820.00

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 16,566.00
บาท ราคาที่เสนอ 16,566.00
บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.199/2562
ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2562

-

ซ.200/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.201/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.202/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.203/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.204/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.205/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

50 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 9 รายการ
51 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 11 รายการ
52 จัดซื้อวัสดุดรงงาน
จานวน 4 รายการ
53 จัดซื้อกระด้ง
จานวน 20 ใบ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

41,410.00

28,610.73

5,713.80

5,300.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 41,410.00
บาท ราคาที่เสนอ 41,410.00
บาท

-

ร้านเหรียญทอง
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 28,610.73

ร้านเหรียญทอง
บาท ราคาที่เสนอ 28,610.73

-

น รวมอะไหล่การเกษตร
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,713.80

น รวมอะไหล่การเกษตร
บาท ราคาที่เสนอ 5,713.80

-

โจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,300.00

โจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 5,300.00

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.206/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.207/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.2082562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

-

ซ.209/2562
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

40,000.00

-

ตกลงราคา

2

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

21,400.00

-

ตกลงราคา

3

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

4

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

7,000.00

-

ตกลงราคา

5

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

21,400.00

-

ตกลงราคา

6

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

40,000.00

-

ตกลงราคา

7

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

8

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

9

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

10

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

11

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

12

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

58,000.00

-

ตกลงราคา

นายธวัชชัย พรหมบุญ
ราคาที่เสนอ 40,000.00
หจก.สพินฟอร์เวิร์ดโปรดิดชั่น
ราคาที่เสนอ 21,400.00
นางสาวถวิล ดวงกรมนา
ราคาที่เสนอ 5,000.00
นางเฉลียว สังฆรักษ์
ราคาที่เสนอ 7,000.00
หจก.สพินฟอร์เวิร์ดโปรดิดชั่น
ราคาที่เสนอ 21,400.00
นายชูชาติ คุ้มเที่ยง
ราคาที่เสนอ 40,000.00
นายประพันธ์ เย็นเยือก
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางบัวลอย เกตุสุวรรณ์
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นางมะลิ ไกรทอง
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นายประทวน ดีวังยาง
ราคาที่เสนอ 70,000.00
นายประสพ เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางสาวมณี ทับทิม
ราคาที่เสนอ 58,000.00

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นายธวัชชัย พรหมบุญ
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
หจก.สพินฟอร์เวิร์ดโปรดิดชั่น
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
นางสาวถวิล ดวงกรมนา
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นางเฉลียว สังฆรักษ์
ราคาที่เสนอ 7,000.00 บาท
หจก.สพินฟอร์เวิร์ดโปรดิดชั่น
ราคาที่เสนอ 21,400.00 บาท
นายชูชาติ คุ้มเที่ยง
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
นายประพันธ์ เย็นเยือก
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
นางบัวลอย เกตุสุวรรณ์
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นางมะลิ ไกรทอง
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นายประทวน ดีวังยาง
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นายประสพ เอี่ยมบัวหลวง
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
นางสาวมณี ทับทิม
ราคาที่เสนอ 58,000.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.568/2562
ลงวันที่ 1 ก.ย 62
จ.569/2562
ลงวันที่ 2 ก.ย 62
จ.570/2562
ลงวันที่ 2 ก.ย 62
จ.571/2562
ลงวันที่ 2 ก.ย 62
จ.572/2562
ลงวันที่ 3 ก.ย 62
จ.573/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.574/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.575/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.576/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.577/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.578/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.579/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

60,000.00

-

ตกลงราคา

14

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

70,000.00

-

ตกลงราคา

15

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

ตกลงราคา

16

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

14,000.00

-

ตกลงราคา

17

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

40,000.00

-

ตกลงราคา

18

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

7,300.00

-

ตกลงราคา

19

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

11,400.00

-

ตกลงราคา

20

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

72,000.00

-

ตกลงราคา

21

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

9,840.00

-

ตกลงราคา

22

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,202.00

-

ตกลงราคา

23

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

30,548.50

-

ตกลงราคา

24

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

16,000.00

-

ตกลงราคา

25

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

92,020.00

-

ตกลงราคา

นางสาวพาก เพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
นางสาวฤทัย แคเขียว
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นางสาวอัจฉรา บุญมี
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
นางสาวกมลวรรณ เพชรภู่
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
ร้านทาเบาะ
ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท
อู่สิทธิชัยเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท
โรงพิมพ์ตระกูลไทย
ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
บ.ค๊อกพิทโปรไทร์คาร์สปอร์ต
ราคาที่เสนอ 9,840.00 บาท
บริษัทโปรปริ้น แอดวานซ์
ราคาที่เสนอ 9,202.00 บาท
บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จากัด
ราคาที่เสนอ 30,548.50 บาท
โรงพิมพ์ตระกูลไทย
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง
นางสาวพาก เพิ่มพูน
ราคาที่เสนอ 60,000.00 บาท
นางสาวฤทัย แคเขียว
ราคาที่เสนอ 70,000.00 บาท
นางสาวอัจฉรา บุญมี
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
นางสาวนภัสวรรณ กิจทะ
ราคาที่เสนอ 14,000.00 บาท
นางสาวกมลวรรณ เพชรภู่
ราคาที่เสนอ 40,000.00 บาท
ร้านทาเบาะ
ราคาที่เสนอ 7,300.00 บาท
อู่สิทธิชัยเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 11,400.00 บาท
โรงพิมพ์ตระกูลไทย
ราคาที่เสนอ 72,000.00 บาท
บ.ค๊อกพิทโปรไทร์คาร์สปอร์ต
ราคาที่เสนอ 9,840.00 บาท
บริษัทโปรปริ้น แอดวานซ์
ราคาที่เสนอ 9,202.00 บาท
บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวานซ์ จากัด
ราคาที่เสนอ 30,548.50 บาท
โรงพิมพ์ตระกูลไทย
ราคาที่เสนอ 16,000.00 บาท
นายชูเชษฐ์ พรมเสนา
ราคาที่เสนอ 92,020.00 บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
-

เลขที่และวันที่ของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.580/2562
ลงวันที่ 4 ก.ย 62
จ.581/2562
ลงวันที่ 5 ก.ย 62
จ.583/2562
ลงวันที่ 5 ก.ย 62
จ.584/2562
ลงวันที่ 5 ก.ย 62
จ.585/2562
ลงวันที่ 5 ก.ย 62
จ.586/2562
ลงวันที่ 6 ก.ย 62
จ.587/2562
ลงวันที่ 6 ก.ย 62
จ.588/2562
ลงวันที่ 6 ก.ย 62
จ.589/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย 62
จ.590/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย 62
จ.591/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย 62
จ.592/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย 62
จ.593/2562
ลงวันที่ 10 ก.ย 62

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.2562
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.594/2562
นางบุญสม โฉมงาม
นางบุญสม โฉมงาม
ลงวันที่ 12 ก.ย 62
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
จ.596/2562
บริษัท ค็อกพิทโปรไทร์คาร์สปอร์ตจากัด บริษัท ค็อกพิทโปรไทร์คาร์สปอร์ตจากัด
ลงวันที่ 12 ก.ย 62
ราคาที่เสนอ 13,275.00 บาท
ราคาที่เสนอ 13,275.00 บาท
จ.597/2562
บริษัท เอสเค โอเอ เซ็นเตอร์ จากัด
บริษัท เอสเค โอเอ เซ็นเตอร์ จากัด
ลงวันที่ 12 ก.ย 62
ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท
ราคาที่เสนอ 16,800.00 บาท
จ.598/2562
นายหยิน แถมพยัค
นายหยิน แถมพยัค
ลงวันที่ 12 ก.ย 62
ราคาที่เสนอ 13,400.00 บาท
ราคาที่เสนอ 13,400.00 บาท

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

26

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

9,000.00

-

ตกลงราคา

27

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

13,275.00

-

ตกลงราคา

28

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

16,800.00

-

ตกลงราคา

29

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

13,400.00

-

ตกลงราคา

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
1 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
2 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 3 รำยกำร
3 จัดซื้อวัสดุสำนักงำน
จำนวน 5 รำยกำร
4 จัดซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องร่อนหญ้ำ
จำนวน 2 รำยกำร
5 จัดซื้อกระดำษทิชชู
จำนวน 10 แพ็ค
6 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน 2 กล่อง
7 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์
จำนวน 2 กล่อง
8 จัดซื้อรองเท้ำยำงพำรำสีส้ม
จำนวน 15 คู่

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
4,400.00
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,400.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,400.00 บำท
-

1,065.00

4,310.00

2,889.00

2,250.00

4,000.00

4,000.00

3,300.00

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,065.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,065.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,310.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,310.00 บำท

-

-

-

น่ำเซ่งหลี
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,889.00 บำท

-

-

-

บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บรษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,250.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,250.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

-

-

-

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

-

-

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,300.00 บำท

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 3,300.00 บำท

-

-

น่ำเซ่งหลี
รำคำทีเ่ สนอ 2,889.00 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
9 จัดซื้อใบกว้ำง 3x2 เมตร
จำนวน 1 ผืน
10 จัดซื้อผ้ำลี่
จำนวน 4 ม้วน
11 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
จำนวน 2 รำยกำร
12 จัดซื้อปุย๋ และสำรเคมี
จำนวน 4 รำยกำร
13 จัดซื้อปุย๋ เคมี
จำนวน 2 รำยกำร
14 จัดซื้อยำงใน
จำนวน 1 เส้น
15 จัดซื้อยำงใน
จำนวน 6 เส้น
16 จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน 237.785 ลิตร

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

2,311.20

4,500.00

4,820.00

3,240.00

588.50

1,091.40

6,270.00

-

พิษณุปกรณ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,311.20 บำท

พิษณุปกรณ์
รำคำทีเ่ สนอ 2,311.20 บำท

-

-

-

อิทธิพงษื กำร์เด้น
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

อิทธิพงษื กำร์เด้น
รำคำทีเ่ สนอ 4,500.00 บำท

-

-

-

บ.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,820.00 บำท

บ.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,820.00 บำท

-

-

-

บ.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,240.00 บำท

บ.พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,240.00 บำท

-

-

-

ร้ำนวรเทพคำร์เซอร์วิส (2005)
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 588.50 บำท

ร้ำนวรเทพคำร์เซอร์วิส (2005)
รำคำทีเ่ สนอ 588.50 บำท

-

-

-

น่ำเซ่งหลี
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,091.40 บำท

น่ำเซ่งหลี
รำคำทีเ่ สนอ 1,091.40 บำท

-

-

-

ธนำคำรกรุงไทย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 6,270.00 บำท

ธนำคำรกรุงไทย
รำคำทีเ่ สนอ 6,270.00 บำท

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน กันยำยน 2562
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 ตุลำคม 2562
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
ที่
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
17 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถดำนำ
จำนวน 3 รำยกำร
18 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
กล-5675 พล.
19 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
กก-8425 พล.
20 จัดจ้ำงซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน
กธ-8698 พล.
21 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอย
ประจำเดือน ก.ค. 62
จำนวน 1 เดือน
22 จัดจ้ำงเหมำบริกำรพิมพ์โรอัพ
จำนวน 1 ชิ้น
23 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอย
ประจำเดือน ก.ค. 62
จำนวน 1 เดือน
24 จัดจ้ำงเหมำจัดทำผลิตภัณฑ์จำก
ข้ำวลืมผัวฯ
จำนวน 1 งำน

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
1,444.50
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,444.50 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,444.50 บำท
-

2,100.00

2,200.00

-

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,100.00 บำท

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
รำคำทีเ่ สนอ 2,100.00 บำท

-

-

-

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,200.00 บำท

ร้ำนสุนทรกำรไฟฟ้ำ
รำคำทีเ่ สนอ 2,200.00 บำท

-

-

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จำหน่ำย
โตโยต้ำ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,077.77 บำท
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

-

-

-

-

บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวำนซ์
รำคำทีเ่ สนอ 2,675.00 บำท

-

-

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

-

-

นำงสำวเนตรนภำ จันทร์คุ้ม
รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

-

-

4,077.77

-

3,000.00

-

บริษัท โตโยต้ำพิษณุโลก ผู้จำหน่ำย
เฉพำะเจำะจง โตโยต้ำ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 4,077.77 บำท
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

-

บริษัท โปรพริ้นท์ แอดวำนซ์
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,675.00 บำท

2,675.00

3,000.00

4,000.00

-

-

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
ตกลงรำคำ รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท
นำงสำวเนตรนภำ จันทร์คุ้ม
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,000.00 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

1 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 3 รายการ
2 จัดซื้อยางรถยนต์ R611 205-75
จานวน 4 เส้น
3 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 4 รายการ
4 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 3 รายการ
5 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ
6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 7 รายการ
7 จัดซื้อลูกยางกระเทาะ
จานวน ๔๐ ลูก

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

66,370.00

13,200.00

71,015.90

19,891.30

85,172.00

7,906.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 66,370.00
บาท ราคาที่เสนอ 66,370.00
บาท

-

บริษทั ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ จากัด บริษทั ค็อกพิท โปรไทร์ คาร์สปอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท ราคาที่เสนอ 13,200.00
บาท

-

บริษทั กิบไทย จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 71,015.90

บริษทั กิบไทย จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 71,015.90

-

บริษทั แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 19,891.30

บริษทั แปซิฟคิ ไซเอ็นซ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 19,891.30

-

บริษทั ไอทีเอส ไทยแลนด์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 85,172.00

บริษทั ไอทีเอส ไทยแลนด์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 85,172.00

-

บริษทั ไฟร์คอแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษทั ไฟร์คอแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
7,906.00
บาท ราคาที่เสนอ 7,906.00
บาท
อู่สนิ ทวี

34,900.00

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

บาท

บาท

บาท

-

ซ.212/2562
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

-

ซ.213/2562
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562
ซ.214/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

-

ซ.215/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.216/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.217/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.218/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

อู่สนิ ทวี

34,900.00

บาท ราคาที่เสนอ

34,900.00

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8 จัดซื้อกระดาษเพาะเมล็ด
จานวน 3 แพ็ค
9 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ
10 จัดซื้อกล่องพลาสติก 100 ลิตร
จานวน 10 ใบ
11 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ลการแพทย์
จานวน 4 รายการ
12 จัดซื้อปุ๋ย 0-0-60
จานวน 10 กระสอบ
13 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 6 รายการ
14 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

24,652.80

14,365.00

5,500.00

14,495.00

6,900.00

34,524.62

29,200.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

ห้างหุ้นส่วนแซค ซายน์ เอ็จน์ จากัด
ห้างหุ้นส่วนแซค ซายน์ เอ็จน์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 24,652.80
บาท ราคาที่เสนอ 24,652.80
บาท

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 14,365.00
บาท ราคาที่เสนอ 14,365.00
บาท

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

บริษทั อีโค อะโกร จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 14,495.00

บริษทั อีโค อะโกร จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 14,495.00

-

บรัทไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
6,900.00

บรัทไล้พานิช เคมีเกษตร จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 6,900.00

-

แสงพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

34,524.62

แสงพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

29,200.00

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

5,500.00

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

5,500.00

34,524.62

29,200.00

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.219/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.220/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.221/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.222/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.223/2562
ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

-

ซ.212/2562
ลงวันที่ 6 กันยายน 2562

-

ซ.225/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

15 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
จานวน 23 รายการ
16 จัดซื้อไม้ยูคา 3 นิ้ว * 3 เมตร
จานวน 650 ท่อน
17 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 5 รายการ
18 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ
19 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 5 รายการ
20 จัดซื้อกล่อง 100 ลิตร
จานวน 32 ใบ
21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 7 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

13,571.88

29,250.00

83,500.00

44,940.00

39,480.00

17,600.00

70,620.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

แสงพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

ร้านโจ้-แจนพันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 29,250.00

ร้านโจ้-แจนพันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 29,250.00

-

นายสาเนียง จันทร์คุ้ม
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 83,500.00

นายสาเนียง จันทร์คุ้ม
บาท ราคาที่เสนอ 83,500.00

-

พิษณุปกรณ์
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

พิษณุปกรณ์
บาท ราคาที่เสนอ

-

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 39,480.00
บาท ราคาที่เสนอ 39,480.00
บาท

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 70,620.00
บาท ราคาที่เสนอ 70,620.00
บาท

13,571.88

44,940.00

17,600.00

แสงพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

13,571.88

44,940.00

17,600.00

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.226/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.227/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.228/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.229/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.230/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.231/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.232/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

22 จัดซื้อสลิง 1.5 มิล ยาว 200 เมตร
จานวน 5 ม้วน
23 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 4 รายการ
24 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ
25 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 4 รายการ
26 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 9 รายการ
27 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 17 รายการ
28 จัดซื้อกระด้ง
จานวน 45 ใบ

5,082.50

95,960.00

21,125.00

5,275.00

25,850.00

21,641.82

11,925.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

ยนต์ไพศาล อินโดจีน แอนด์ซัพพลาย ยนต์ไพศาล อินโดจีน แอนด์ซัพพลาย
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,082.50
บาท ราคาที่เสนอ 5,082.50
บาท

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 95,960.00
บาท ราคาที่เสนอ 95,960.00
บาท

-

ร้านกวงฮั้ว
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,275.00

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 5,275.00

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 25,850.00

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 25,850.00

-

น่าเซ่งหลี
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

น่าเซ่งหลี
บาท ราคาที่เสนอ

-

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 11,925.00

21,125.00

21,641.82

ร้านกวงฮั้ว
บาท ราคาที่เสนอ

21,125.00

21,641.82

ร้านโจ้-แจน พันธุไ์ ม้
บาท ราคาที่เสนอ 11,925.00

บาท

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.233/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.234/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.235/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.236/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.237/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.238/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.239/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

29 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 6 รายการ
30 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 6 รายการ
31 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 6 รายการ
32 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 3 รายการ
33 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 12 รายการ
34 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ
35 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 2 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

32,319.00

-

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษัทไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 32,319.00
บาท ราคาที่เสนอ 32,319.00

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

บาท

-

ซ.240/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.241/2562
ลงวันที่ 13 กันยายน 2562

-

ซ.243/2562
ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

-

ซ.244/2562
ลงวันที่ 20 กันยายน 2562

-

ซ.245/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.246/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.247/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคลเฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคลเฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง

89,419.90

5,275.00

65,640.00

39,498.00

5,940.00

7,780.00

-

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

89,419.90

บาท ราคาที่เสนอ

89,419.90

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,275.00

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 65,640.00
บาท ราคาที่เสนอ 65,640.00
บาท

-

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด บริษทั ไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 39,498.00
บาท ราคาที่เสนอ 39,498.00
บาท

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

มนูพานิช
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 5,275.00

5,940.00

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

7,780.00

มนูพานิช
บาท ราคาที่เสนอ

5,940.00

7,780.00

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

36 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 6 รายการ
37 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 4 รายการ
38 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 11 รายการ
39 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 5 รายการ
40 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 2 รายการ
41 จัดซื้อวัสดุวทิ ยาศาสตร์และการแพทย์
จานวน 2 รายการ
42 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 9 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

ซ.248/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.249/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.250/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.251/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.252/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.253/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.254/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคลเฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิตบิ ุคคลเฉลิมศักดิ์ เทรดดิ้ง

89,419.90

14,680.00

20,640.00

68,840.00

40,933.00

10,440.00

11,522.00

-

เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

89,419.90

-

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด บริษทั ไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 14,680.00
บาท ราคาที่เสนอ 14,680.00
บาท

-

บริษทั กวางเต็กล้ง จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 20,640.00

บริษทั กวางเต็กล้ง จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 20,640.00

-

ร้านยูล่ ้ง
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

ร้านยูล่ ้ง
บาท ราคาที่เสนอ

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 40,933.00
บาท ราคาที่เสนอ 40,933.00
บาท

-

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 10,440.00

-

บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
บริษทั ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 11,522.00
บาท ราคาที่เสนอ 11,522.00
บาท

68,840.00

บาท ราคาที่เสนอ

89,419.90

68,840.00

บริษทั เวชกิจ เคมีภณ
ั ฑ์ จากัด
บาท ราคาที่เสนอ 10,440.00

บาท

บาท

บาท

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

43 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จานวน 3 รายการ
44 จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 12 รายการ
45 จัดซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 4 รายการ
46 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ
47 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 3 รายการ
48 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 4 รายการ
49 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 37 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

17,900.00

21,030.00

29,320.00

5,470.00

54,534.00

56,100.00

88,840.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

-

บรัทไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด
บรัทไฟร์คอมแอนด์ เน็ตเวิร์ค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 17,900.00
บาท ราคาที่เสนอ 17,900.00
บาท

-

โรงสีนากิจ
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ

-

บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
บริษทั พรศรีแกรนด์ อะกรีเทค จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 29,320.00
บาท ราคาที่เสนอ 29,320.00
บาท

-

บรัทสวัสดีพานิชย์ สเตชั่นเนอรี่ จากัด บรัทสวัสดีพานิชย์ สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
5,470.00
บาท ราคาที่เสนอ 5,470.00
บาท

-

บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษทั พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 54,534.00
บาท ราคาที่เสนอ 54,534.00
บาท

-

บริษทั เอส.เค. โอ.เอ เซ็นเตอร์ จากัด บริษทั เอส.เค. โอ.เอ เซ็นเตอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 56,100.00
บาท ราคาที่เสนอ 56,100.00
บาท

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 88,840.00
บาท ราคาที่เสนอ 88,840.00
บาท

21,030.00

โรงสีนากิจ
บาท ราคาที่เสนอ

21,030.00

บาท

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.255/2562
ลงวันที่ 24 กันยายน 2562

-

ซ.256/2562
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

-

ซ.257/2562
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

-

ซ.258/2562
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

-

ซ.259/2562
ลงวันที่ 25 กันยายน 2562

-

ซ.260/2562
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

-

ซ.261/2562
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

50 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 8 รายการ
51 จัดซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 55 รายการ

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง

9,032.00

46,410.00

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ
9,032.00
บาท ราคาที่เสนอ 9,032.00
บาท

-

บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด บริษทั สวัสดีพานิช สเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาที่เสนอ 46,410.00
บาท ราคาที่เสนอ 46,410.00
บาท

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง

-

ซ.262/2562
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

-

ซ.263/2562
ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

