รำยละเอียดแนบท้ ำยประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงหรื อผู้รับกำรคัดเลือกและสรุปสำระสำคัญของสัญญำหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
ประจำไตรมำสที่ ๒/๒๕๖๓ ( มกรำคม ๒๕๖๓ - มีนำคม ๒๕๖๓)
ศูนย์สง่ เสริมและพัฒนำอำชีพกำรเกษตร จังหวัดกระบี่ กรมส่งเสริมกำรเกษตร
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุทจี่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

จำนวนเงินรวม

เอกสำรอ้ ำงอิง
วันที่
เลขที่

เหตุผลสนับสนุน
ทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง
3,000.00 ๑๒กพ.๖๓ ขบ๗/๒๕๖๓
1

1

เลขประจำตัวประชำชน
925561001463
บริ ษัทแมสประเทศไทยจำกัด

จ้ ำงทำป้ำยข้ อมูลสมุนไพร

2

5160400022818

นำยณรงค์พล นุน่ งำม

ซื ้อวัสดุงำนบ้ ำนงำนครัว (สมุนไพร)

3,805.00 ๑๓กพ.๖๓ ขบ๘/๒๕๖๓

1

3

3929800067597

ร้ ำน ช.สงวน

ซื ้อวัสดุกำรเกษตร (ระบบน ้ำพีวซี ี)

4,130.00 ๑๓กพ.๖๓ ขบ๙/๒๕๖๓

1

4

3819900126529

ร้ ำน ช.โลหะภัณฑ์

ซื ้อวัสดุก่อสร้ ำง

3,850.00 ๒๗มีค.๖๓ ขบ๑๐/๒๕๖๓

1

5

815546000689

บริ ษัทยกตะวันจำกัด

ซื ้อน ้ำมันเชื ้อเพลิง

100,000.00 ๓๐มีค.๖๓ oil๒/๒๕๖๓

1

6

3810100717178

นำยบรรเลง

อุปลำ

จ้ ำงดูแลรักษำและขับรถยนต์รำชกำร

51,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๒๕/๒๕๖๓

1

7

3810500232811

นำงลำดวน

เกสริ นทร์

จ้ ำงทำควำมสะอำดอำคำรฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๒๖/๒๕๖๓

1

8

3810100380791

นำยสุริยำ

ใจตรง

จ้ ำงทำงำนงำนบริ กำรทัว่ ไป

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๒๗/๒๕๖๓

1

9

5810101037523

นำยประจบ

แจ้ งวัง

จ้ ำงดูแลรักษำควำมปลอดภัยกลำงวัน

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๒๘/๒๕๖๓

1

10 3810100098221

นำยทวี

นุดหนุด

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงหน้ ำวัวตัดดอก

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๒๙/๒๕๖๓

1

11 3801300382471

นำงนิสำ

สำระแสน

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงหน้ ำวัวกระถำง

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๐/๒๕๖๓

1

12 3810100063001

นำยกนก

เพชรพัว

จ้ ำงดูแลรักษำกล้ วยไม้ และสับปะรดสี

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๑/๒๕๖๓

1

13 3440400184223

นำยไพเวส

จุมพลน้ อย

จ้ ำงดูแลรักษำอุทยำนสมุนไพร บัว อำคำรวิถีฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๒/๒๕๖๓

1

/๑๔...
หน้ ำ ๒
ลำดับที่ เลขประจำตัวผู้เสียภำษี

ชื่อผู้ประกอบกำร

รำยกำรพัสดุทจี่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

จำนวนเงินรวม

เลขประจำตัวประชำชน

ทีจ่ ดั ซื ้อจัดจ้ ำง

เอกสำรอ้ ำงอิง
วันที่

เลขที่

เหตุผลสนับสนุน

14 3810100223475

นำงสำวสำยชล สุคนธรัตน์

จ้ ำงดูแลรักษำอุทยำนไม้ หอม อำคำรฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๓/๒๕๖๓

1

15 1810100114424

นำยนัฐพงศ์

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงไม้ ดอกหน้ ำป้ำยศูนย์ฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๔/๒๕๖๓

1

16 3810500283564

นำงสำววีรญำ ตู้กงั ร่ำเหม

จ้ ำงดูแลรักษำลำนกิจกรรมฯ โรงเรื อนเฟิ ร์ นฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๕/๒๕๖๓

1

17 3820400192796

นำงประพิมพ์ใจ วงศ์เลี ้ยง

จ้ ำงดูแลรักษำโรงเรื อนอนุรักษ์ พนั ธุกรรมพืชฯ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๖/๒๕๖๓

1

18 3810100061394

นำยวิจิตร

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พืช

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๗/๒๕๖๓

1

19 1920100028128

นำงสำวอดวงพร ชูเพชร

จ้ ำงดูแลรักษำกล้ ำพันธุ์พืชและโรงเรื อน

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๘/๒๕๖๓

1

20 3810100223513

นำงสำววิภำณี สุคนธรัตน์

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงปลูกพืชแบบไม่ใช้ ดนิ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๓๙/๒๕๖๓

1

21 1819900298188

นำยสุเมธ

รัตนะ

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงแม่พนั ธุ์สมุนไพร

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๔๐/๒๕๖๓

1

22 3801000018889

นำยจรัญ

เกสริ นทร์

จ้ ำงดูแลรักษำควำมปลอดภัยกลำงวัน

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๔๑/๒๕๖๓

1

23 3930500096674

นำยพงค์ศกั ดิ์

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงทุเรี ยนและพืชอื่นๆ

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๔๒/๒๕๖๓

1

24 3810500140178

นำยประดิษฐ พรหมศรี พฒ
ั

จ้ ำงดูแลรักษำแปลงเศรษฐกิจพอเพียง

36,000.00 ๒๐มีค.๖๓ ลจ๔๓/๒๕๖๓

1

สำยนุ้ย

ทัดศรี

หนอนน ้ำ

รวมทัง้ สิน้

813,785.00

เหตุผลสนับสนุน :

๑ หมำยถึง กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงตำมหนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๓๒๒ ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕๖๐
๒ หมำยถึง กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงตำมระเบียบฯ ข้ อ ๗๙ วรรคสอง
๓ หมำยถึง กำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปั ญหำกำรจัดซื ้อจัดจ้ ำงและกำรบริ หำร พัสดุภำครัฐ ด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๑๙ลงวันที่ ๙ มีนำคม ๒๕๖๑

