แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

75,000.00

-

ตกลงราคา

2

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

96,000.00

-

ตกลงราคา

3

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

96,000.00

-

ตกลงราคา

4

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

5

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

6

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

31,000.00

-

ตกลงราคา

7

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

9,000.00

-

ตกลงราคา

8

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

24,000.00

-

ตกลงราคา

9

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

25,000.00

-

ตกลงราคา

10

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

11

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

12,000.00

-

ตกลงราคา

12

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

29,000.00

-

ตกลงราคา

นางยุพยง เย็นเยือก
ราคาที่เสนอ 75,000.00
นางพัทธยา ดอนม่วง
ราคาที่เสนอ 96,000.00
นางบัวลอย เกตุสุวรรณ์
ราคาที่เสนอ 96,000.00
นายฉลาม ผิวทอง
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางอะทิ ปัตตาวะตัง
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นายอภินัทธิ์ เพิ่มพูลทรัพย์
ราคาที่เสนอ 31,000.00
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งสวัสดิ์
ราคาที่เสนอ 9,000.00
นายธวัชชัย งามบุญปรอด
ราคาที่เสนอ 24,000.00
นางสาวจันธิมา ด่างทับทิม
ราคาที่เสนอ 25,000.00
นางสาวดวง ป้านภูมิ
ราคาที่เสนอ 50,000.00
นางสาวลลิตา เย็นใจ
ราคาที่เสนอ 12,000.00
นางสมคิด เมืองช้าง
ราคาที่เสนอ 29,000.00

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.201/2564
นางยุพยง เย็นเยือก
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 75,000.00 บาท
จ.202/2564
นางพัทธยา ดอนม่วง
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 96,000.00 บาท
จ.203/2564
นางบัวลอย เกตุสุวรรณ์
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 96,000.00 บาท
จ.205/2564
นายฉลาม ผิวทอง
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.206/2564
นางอะทิ ปัตตาวะตัง
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.207/2564
นายอภินัทธิ์ เพิ่มพูลทรัพย์
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 31,000.00 บาท
จ.208/2564
นางสาวจันทร์จิรา เพ็งสวัสดิ์
ลงวั
นที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 9,000.00 บาท
จ.209/2564
นายธวัชชัย งามบุญปรอด
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 24,000.00 บาท
จ.210/2564
นางสาวจันธิมา ด่างทับทิม
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 25,000.00 บาท
จ.211/2564
นางสาวดวง ป้านภูมิ
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.212/2564
นางสาวลลิตา เย็นใจ
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 12,000.00 บาท
จ.213/2564
นางสมคิด เมืองช้าง
ลงวันที่ 1 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 29,000.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

13

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

9,095.00

-

ตกลงราคา

14

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

16,400.00

-

ตกลงราคา

15

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

16

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

17

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

18

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,000.00

-

ตกลงราคา

19

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

34,000.00

-

ตกลงราคา

20

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

50,000.00

-

ตกลงราคา

21

จ้างเหมาบริการ

5,400.00

-

ตกลงราคา

22

จ้างเหมาซ่อมแซมและบารุงรักษา

7,950.00

-

ตกลงราคา

23

จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก

5,350.00

-

ตกลงราคา

30,600.00

-

ตกลงราคา

24 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

ร้านพิษณุออโต้แอร์
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท
นางทองใบ แก้วเขียว
ราคาที่เสนอ 16,400.00 บาท
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นางฐิติมนกาญจน์ จันทร์ละมูล
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
นางสาวสุภาวดี ดวงเดือน
ราคาที่เสนอ 34,000.00 บาท
นางสาวกมลวรรณ เพชรภู่
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท
ร้านสุนทรการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ 7,950.00 บาท
ร้านสะอาดเซอร์วิส
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท
นายรุ่ง มีศรีบัว
ราคาที่เสนอ 30,600.00 บาท

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.214/2564
ร้านพิษณุออโต้แอร์
ลงวันที่ 10 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 9,095.00 บาท
จ.215/2564
นางทองใบ แก้วเขียว
ลงวันที่ 11 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 16,400.00 บาท
จ.216/2564
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ลงวันที่ 11 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.217/2564
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ลงวันที่ 11 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.218/2564
นายสมบัติ พรเกษมพงศ์
ลงวันที่ 11 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.219/2564
นางฐิติมนกาญจน์ จันทร์ละมูล
ลงวันที่ 11 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,000.00 บาท
จ.220/2564
นางสาวสุภาวดี ดวงเดือน
ราคาที่เสนอ 34,000.00 บาท
ลงวันที่ 14 มิ.ย 64
นางสาวกมลวรรณ เพชรภู่
จ.221/2564
ลงวันที่ 14 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 50,000.00 บาท
จ.222/2564
หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์
ลงวันที่ 16 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,400.00 บาท
จ.223/2564
ร้านสุนทรการไฟฟ้า
ลงวันที่ 16 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 7,950.00 บาท
จ.224/2564
ร้านสะอาดเซอร์วิส
ลงวันที่ 28 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 5,350.00 บาท
จ.225/2564
นายรุ่ง มีศรีบัว
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 30,600.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

25 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

31,200.00

-

ตกลงราคา

26 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

32,100.00

-

ตกลงราคา

27 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

27,000.00

-

ตกลงราคา

28 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

27,000.00

-

ตกลงราคา

29 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

30 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

31 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

32 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

33 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

34 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

35 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

36 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

ตกลงราคา

นายชัชวาล ทิพย์เคลือ
ราคาที่เสนอ 31,200.00
นายสุรชาติ บุญศรี
ราคาที่เสนอ 32,100.00
นายประทวน ดีวังยาง
ราคาที่เสนอ 27,000.00
นายรุ่ง จันทร
ราคาที่เสนอ 27,000.00
นายสิริวัฒน์ ชินวงศ์
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นายภาคภูมิ จันสน
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาววรรณิภา เผือกแดง
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาววรรณิศา อินเลี้ยง
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาวอรนงศ์ พึ่งเขียว
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช
ราคาที่เสนอ 45,000.00
นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์
ราคาที่เสนอ 45,000.00

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

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.226/2564
นายชัชวาล ทิพย์เคลือ
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 31,200.00 บาท
จ.227/2564
นายสุรชาติ บุญศรี
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 32,100.00 บาท
จ.228/2564
นายประทวน ดีวังยาง
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท
จ.229/2564
นายรุ่ง จันทร
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 27,000.00 บาท
จ.230/2564
นายสิริวัฒน์ ชินวงศ์
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.231/2564
นายภาคภูมิ จันสน
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.232/2564
นางสาวกฤติยาณี สุขเสริม
ลงวั
นที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.233/2564
นางสาววรรณิภา เผือกแดง
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.234/2564
นางสาววรรณิศา อินเลี้ยง
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.235/2564
นางสาวอรนงศ์ พึ่งเขียว
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.236/2564
นางสาวกัลยาณี หนิมพานิช
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.237/2564
นางสาวกนกวรรณ นามวงศ์
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564
ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
ชื่อรายการจัดจ้าง
ลาดับที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

37 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

38 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อเสริมการปฏิบัติงาน

45,000.00

-

นายภัคพงศ์ มธุรส
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองบุตร
ตกลงราคา
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
ตกลงราคา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่
เลขที่และวันที่ของสัญญา
เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
ตกลงซื้อหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซื้อหรือ
จ้าง
จ.233/2564
นายภัคพงศ์ มธุรส
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท
จ.234/2564
นางสาวเสาวลักษณ์ ทองบุตร
ลงวันที่ 30 มิ.ย 64
ราคาที่เสนอ 45,000.00 บาท

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ศูนย์วจิ ัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ชื่อรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 2 รายการ
2 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 2 รายการ
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 4 รายการ
4 ซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 12 รายการ
5 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
6 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
7 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ
8 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 3 รายการ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
ซ.86/2564
39,764.00
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 39,764.00 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 39,764.00 บาท
ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2564

-

โจ้-แจนพันธุ์ไม้
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 6,600.00 บาท

โจ้-แจนพันธุ์ไม้
ราคาทีเ่ สนอ 6,600.00 บาท

-

ยู่ล้ง
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 5,160.00 บาท

ยู่ล้ง
ราคาทีเ่ สนอ 5,160.00 บาท

-

บริษัท คูโบต้าทัง่ ทองพิษณุโลก จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 5,430.00 บาท

บริษัท คูโบต้าทัง่ ทองพิษณุโลก จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 5,430.00 บาท

13,500.00

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 13,500.00 บาท

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 13,500.00 บาท

13,500.00

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 13,500.00 บาท

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 13,500.00 บาท

16,500.00

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 16,500.00 บาท

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 16,500.00 บาท

23,600.00

บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 23,600.00 บาท

บริษัท เอส.เค.โอ.เอ เซ็นเตอร์ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 23,600.00 บาท

6,600.00

5,160.00

5,430.00

-

ซ.87/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.88/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.89/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.90/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.91/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.92/2564
ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

-

ซ.93/2564
ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
ศูนย์วจิ ัยข้าวพิษณุโลก กองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
ชื่อรายการจัดซื้อจัดจ้าง
ลาดับ
งานทีจ่ ัดซื้อหรือจัดจ้าง
ที่
9 ซื้อวัสดุการเกษตร
จานวน 1 รายการ
10 ซื้อวัสดุสานักงาน
จานวน 5 รายการ
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 3 รายการ
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 3 รายการ
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
จานวน 2 รายการ
14 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
จานวน 12 รายการ
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง
จานวน 10 รายการ

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธซี ื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับการคัดเลือกและราคาที่
ตกลงซื้อหรือจ้าง

10,800.00

บริษัท ไล้พานิชเคมีเกษตร จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 10,800.00 บาท

บริษัท ไล้พานิชเคมีเกษตร จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 10,800.00 บาท

13,474.00

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 13,474.00บาท

บริษัท สวัสดีพานิชสเตชั่นเนอรี่ จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 13,474.00บาท

36,142.00

บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 36,142.00 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 36,142.00 บาท

58,400.00

บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 58,400.00 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 58,400.00 บาท

35,262.00

บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 35,262.00 บาท
ราคาทีเ่ สนอ 35,262.00 บาท

7,222.50

ร้านน่าเซ่งหลี
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 7,222.50 บาท

ร้านน่าเซ่งหลี
ราคาทีเ่ สนอ 7,222.50 บาท

7,818.00

บริษัท เคทีแอลกรุ๊ป 2019 จากัด
เฉพาะเจาะจง ราคาทีเ่ สนอ 7,818.00 บาท

บริษัท เคทีแอลกรุ๊ป 2019 จากัด
ราคาทีเ่ สนอ 7,818.00 บาท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง
ซ.94/2564
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

-

ซ.95/2564
ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2564

-

ซ.96/2564
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

-

ซ.97/2564
ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564

-

ซ.98/2564
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

-

ซ.99/2564
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

-

ซ.100/2564
ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2564

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กรกฏำคม 2564
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
1 จัดจ้ำงเหมำซ่อมรถแทรกเตอร์
คูโบต้ำ
จำนวน 2 รำยกำร
2 จัดจ้ำงเหมำเปลี่ยนยำงรถแทรก
เตอร์ยี่หอ้ แลนดินี่
จำนวน 2 รำยกำร
3 จัดซื้อวัสดุซ่อมหำงไถ 7 จำน
จำนวน 2 รำยกำร
4 จัดซื้อตำข่ำยพลำงแสง
จำนวน 1 ม้วน
5 จัดซื้อถุงดำใส่ขยะ
จำนวน 30 กิโลกรัม
6 จัดซื้อครำด PVC
จำนวน 3 อัน
7 จัดซื้อวัสดุยำนพำหนะ
จำนวน 2 รำยกำร
8 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
จำนวน 2 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

3,210.00

2,350.00

2,090.00

1,600.00

1,926.00

449.40

920.20

487.92

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,210.00 บำท

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
รำคำทีเ่ สนอ 3,210.00 บำท

-

-

-

บริษัท วรเทพออโต้เพ้นท์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,350.00 บำท

บริษัท วรเทพออโต้เพ้นท์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 2,350.00 บำท

-

-

-

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,090.00 บำท

ร้ำนสะอำดเซอร์วิส
รำคำทีเ่ สนอ 2,090.00 บำท

-

-

-

อิทธิพงษ์ กำร์เด้น
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,600.00 บำท

อิทธิพงษ์ กำร์เด้น
รำคำทีเ่ สนอ 1,600.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,926.00 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 1,926.00 บำท

-

-

-

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 449.40 บำท

น รวมอะไหล่กำรเกษตร
รำคำทีเ่ สนอ 449.40 บำท

-

-

-

บริษัท เจ แอนด์ เจ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด บริษัท เจ แอนด์ เจ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 920.20 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 920.20 บำท

-

-

-

หจก.พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 487.92 บำท

-

-

หจก.พิษณุโลก วิศวอำหลั่ย
รำคำทีเ่ สนอ 487.92 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กรกฏำคม 2564
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
9 จัดซื้อไม้หลักเช็ค
จำนวน 2,000 อัน
10 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 รำยกำร
11 จัดซื้อสำยคันเร่ง
จำนวน 1 เส้น
12 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน 2 รำยกำร
13 จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
จำนวน 149 ชุด
14 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน 6 รำยกำร
15 จัดซื้อสันรูด
จำนวน 22 แพ็ค
16 จัดซื้อวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ
จำนวน 3 รำยกำร

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

3,000.00

1,890.00

192.60

2,340.00

2,980.00

4,800.00

770.00

3,295.60

-

โจ้-แจน พันธุ์ไม้
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
โจ้-แจน พันธุ์ไม้
รำคำทีเ่ สนอ 3,000.00 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
-

-

-

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,890.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,890.00 บำท

-

-

-

หจก.ยนต์สยำม
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 192.60 บำท

หจก.ยนต์สยำม
รำคำทีเ่ สนอ 192.60 บำท

-

-

-

โรงสีนำกิจ
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,340.00 บำท

โรงสีนำกิจ
รำคำทีเ่ สนอ 2,340.00 บำท

-

-

-

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลำย หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,980.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,980.00 บำท

-

-

-

บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด บริษัท ไฟร์คอมแอนด์เน็ตเวิร์ค จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,800.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,800.00 บำท

-

-

-

บริษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด บริษัท สวัสดีพำนิช สเตชั่นเนอรี่ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 770.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 770.00 บำท

-

-

-

แสงพำนิช
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,295.60 บำท

-

-

แสงพำนิช
รำคำทีเ่ สนอ 3,295.60 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กรกฏำคม 2564
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
17 จัดซื้อน้ำมันไฮดรอลิค
จำนวน 1 ถัง
18 จัดซื้อกรองน้ำมันไฮดรอลิค
จำนวน 3 ชิ้น
19 จัดจ้ำงเหมำซ่อมเครื่องสูบน้ำแบบ
ปัม้ หำง
จำนวน 3 รำยกำร
20 จัดซื้อใบมีฟันละเอียด
จำนวน 50 ใบ
21 จัดจ้ำงเหมำซ่อมแซมรถแทรก
เตอร์ ยี่หอ้ คูโบต้ำ
จำนวน 12 รำยกำร
22 จัดซื้อวัสดุโรงงำน
จำนวน 6 รำยกำร
23 จัดซื้อวัสดุโรงำน
จำนวน 4 รำยกำร
24 จัดซื้อใบพัดลม
จำนวน 1 ใบ

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

1,059.30

1,230.00

2,086.50

2,033.00

4,782.90

2,191.36

1,465.00

290.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

-

บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,059.30 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,059.30 บำท

-

-

-

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,230.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 1,230.00 บำท

-

-

-

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,086.50 บำท

-

-

-

บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,033.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,033.00 บำท

-

-

-

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,782.90 บำท

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
รำคำทีเ่ สนอ 4,782.90 บำท

-

-

-

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,191.36 บำท

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
รำคำทีเ่ สนอ 2,191.36 บำท

-

-

-

ร้ำนยู่ล้ง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,465.00 บำท

ร้ำนยู่ล้ง
รำคำทีเ่ สนอ 1,465.00 บำท

-

-

-

ร้ำนรำชำเซอร์วิส
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 290.00 บำท

ร้ำนรำชำเซอร์วิส
รำคำทีเ่ สนอ 290.00 บำท

-

-

ร้ำนตี๋สัมพันธ์กำรช่ำง
รำคำทีเ่ สนอ 2,086.50 บำท

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กรกฏำคม 2564
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
25 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
จำนวน 2 รำยกำร
26 จัดซื้อวัสดุวิทยำศำสตร์
จำนวน 1 รำยกำร
27 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน 4 รำยกำร
28 จัดจ้ำงเหมำถ่ำยเอกสำร
จำนวน 210 ชุด
29 จัดซื้อจำรบี
จำนวน 3 แกลลอน
30 จัดซื้อวัสดุก่อสร้ำง
จำนวน 2 รำยกำร
31 จัดซื้อวัสดุกำรเกษตร
จำนวน 3 รำยกำร
32 จัดซื้อใบมีฟันละเอียด
จำนวน 50 ใบ

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง

3,160.00

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 3,160.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 3,160.00 บำท

-

-

1,100.00

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,100.00 บำท

บริษัท เวชกิจ เคมีภัณฑ์ จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 1,100.00 บำท

-

-

1,090.00

ร้ำนยู่ล้ง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,090.00 บำท

ร้ำนยู่ล้ง
รำคำทีเ่ สนอ 1,090.00 บำท

-

-

4,200.00

หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลำย หจก.พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลำย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 4,200.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 4,200.00 บำท

-

-

2,503.80

หจก.ยนต์สยำม
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,503.80 บำท

หจก.ยนต์สยำม
รำคำทีเ่ สนอ 2,503.80 บำท

-

-

588.50

หจก.ยนต์สยำม
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 588.50 บำท

หจก.ยนต์สยำม
รำคำทีเ่ สนอ 588.50 บำท

-

-

410.00

บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด บริษัท คูโบต้ำทัง่ ทองพิษณุโลก จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 410.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 410.00 บำท

-

-

2,033.00

บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด บ. เกษตรพัฒนำอุตสำหกรรม จำกัด
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 2,033.00 บำท
รำคำทีเ่ สนอ 2,033.00 บำท

-

-

-

-

แบบ สขร.1
สรุปผลกำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงในรอบเดือน มิถุนำยน 2564
ศูนย์วิจยั ข้ำวพิษณุโลก กองวิจยั และพัฒนำข้ำว กรมกำรข้ำว
วันที่ 1 กรกฏำคม 2564
ชื่อรำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ลำดับ
งำนทีจ่ ดั ซื้อหรือจัดจ้ำง
ที่
33 จัดจ้ำงเหมำบริกำรรำยเดือน
อินเตอร์เน็ต ประจำเดือน มิ.ย 64
จำนวน 1 เดือน
34 จัดจ้ำงเหมำบริกำรเก็บขยะมูลฝอย
ประจำเดือน พ.ค. 64
จำนวน 1 เดือน
35 จัดซื้อน้ำมันบัตรฟลีทกำร์ด
ประจำเดือน พ.ค. 64
จำนวน 1 เดือน

วงเงินทีจ่ ะซื้อหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซื้อหรือจ้ำง รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่ สนอ

319.93

-

1,500.00

-

บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
เฉพำะเจำะจง คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 1,500.00 บำท

-

ธนำคำรกรุงไทย
เฉพำะเจำะจง รำคำทีเ่ สนอ 5,170.00 บำท

5,170.00

ผู้ทไี่ ด้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่
ตกลงซื้อหรือจ้ำง
บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล
คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
รำคำทีเ่ สนอ 319.93 บำท
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลวังทอง
รำคำทีเ่ สนอ 1,500.00 บำท
ธนำคำรกรุงไทย
รำคำทีเ่ สนอ 5,170.00 บำท

เลขทีแ่ ละวันทีข่ อง
เหตุผลทีค่ ัดเลือกโดยสรุป สัญญำหรือข้อตกลงใน
กำรซื้อหรือจ้ำง
-

-

-

-

-

-

