
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 95,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์ เอส พีเอ็น อินเตอร์ เทรด บจ.อาร์ เอส พีเอ็น อินเตอร์ เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 18 ราย 92,060.66 บาท

2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ไอเวิร์ค อินเตอร์ บจ.ไอเวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 7 ราย 12,999.43 บาท

3 ซื้อวัสดุการเกษตร ปุ๋ยคอก (มูลวัว) 75,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอํานวยการเกษตร ร้านอํานวยการเกษตร เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 30 ตัน 75,000.00 บาท

4 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) 102,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอํานวยการเกษตร ร้านอํานวยการเกษตร เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 3 รายการ 102,000.00 บาท

5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อซ่อมเปลี่ยนทด 11,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน J.A Printer Service & Graphic ร้าน J.A Printer Service & Graphic Desing เป็นราคาที่เหมาะสม

แทนของเดิมที่ชํารุด Desing 10,670.00  บาท

6 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 50,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) บจ.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 2 รายการ 43,725.55 บาท

7 จ้างเหมาทําอุปกรณ์วางขวดกรองตัวอย่าง 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน มาตรฐานกรุ๊ป ร้าน มาตรฐานกรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

วิเคราะห์ดิน จํานวน 10 ตัว 28,569.00  บาท

8 จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 35,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน มาตรฐานกรุ๊ป ร้าน มาตรฐานกรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

(ตู้อบลมร้อน) จํานวน 1 เครื่อง 35,000.00  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือน มี.ค. พ.ศ.2562)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทมุธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
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9 จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และวัสดุ 8,496.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาที่เหมาะสม

ปรับปรุงดิน จํานวน 708 ตัวอย่าง 8,496.00 บาท

10 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจก. โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจก. โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน บต-1221 ปท. 4,787.18  บาท

11 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องชั่ง 19,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) บจ.เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 3 เครื่อง 18,083.00 บาท

12 ซื้อวัสดุสํานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 13,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน ปราณีภัณฑ์ ร้าน ปราณีภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 29 รายการ 12,335.00 บาท

13 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพร  เจริญโห้ น.ส.สิริพร  เจริญโห้ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/36,000.00 บาท ของงาน

14 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

15 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

16 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ดิศโพธิ์ นายจําลอง  ดิศโพธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม
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 - คนงานสนาม (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

17 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

18 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายเชา  มาระศรี นายเชา  มาระศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

19 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิเชียร  บุญผ่อง นายวิเชียร  บุญผ่อง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

20 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ฟักเส็ง นายสมนึก  ฟักเส็ง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงานสนาม (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

21 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานฝ่ายบริหารทั่วไป (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

22 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (8,500.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/25,500.00 บาท ของงาน

23 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  กันต์นิกูล น.ส.ปิยวรรณ  กันต์นิกูล จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (12,000.00 บาท/เดือน) 1 เดือน/12,000.00 บาท ของงาน
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24 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 20,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นาฎกมล  สําเภา น.ส.นาฎกมล   สําเภา จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (10,000.00 บาท/เดือน) 2 เดือน/20,000.00 บาท ของงาน

25 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการฯ (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/36,000.00 บาท ของงาน

26 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

27 ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อม 16,116,000.00 บาท e-bidding  - หจก.บี.เอส. อินเตอร์ ซัพพลาย  - หจก.บี.เอส. อินเตอร์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาเพียงราย

ขนส่ง จํานวน 13,430.00 ตัน   เสนอ 16,089,140.00 บาท      ราคา 16,089,140.00 บาท เดียว และคุณสมบัติถูกต้อง

ราคาที่เสนอไม่เกินวงเงิน

งบประมาณ


