
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างซ่อมอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองวิเคราะห์ 10,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ธาตุอาหารประจุลบ 10,058.00 บาท

2 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองวิทยาศาสตร์ 60,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 10 รายการ 58,529.00 บาท

3 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองวิทยาศาสตร์ 24,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) บจ.เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(หัว Electrode ph) 21,400.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 8 รายการ 9,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

9,428.00 บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 16,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 4 รายการ 15,370.00 บาท

6 จ้างบริการซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง 50,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. เอ็ม.อาร์.เอส. อินเตอร์ไทร์ บจ. เอ็ม.อาร์.เอส. อินเตอร์ไทร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียน กง-9067 ปทุมธานี 41,230.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองวิทยาศาสตร์ 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. เมเจอร์ไซแอนติฟิกโปรดัก บจ. เมเจอร์ไซแอนติฟิกโปรดัก เป็นราคาท่ีเหมาะสมม

จ านวน 4 รายการ 5,136.00 บาท

8 จ้างซ่อมบ ารุงรักษาพาหนะและขนส่ง 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิชัยแอร์ ร้านพรพิชัยแอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียน กง-4005 ปทุมธานี 6,000.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือน พ.ค. พ.ศ.2562)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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9 ค่าซ่อมเคร่ืองถ่ายเอกสาร 32,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

Kyocera จ านวน 1 งาน 30,816.00 บาท

10 จ้างเหมาบริการก าจัดน้ าท้ิงของเสีย 32,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. เบตเตอร์ มี บจ. เบตเตอร์ มี เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ประเภทสารเคมีฯ จ านวน 1 งาน 31,030.00 บาท

11 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย 6,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

วัสดุปรับปรุงดิน  จ านวน 525 ตย. 6,300.00 บาท

12 จ้างเหมาเตรียมแปลงผลิตพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 6,300.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

6,300.00 บาท

13 จ้างซ่อมเคร่ืองปรับอากาศ 4,922.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เจริญวัฒนาแอร์เซอร์วิสเซส บจ.เจริญวัฒนาแอร์เซอร์วิสเซส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 2 เคร่ือง 4,922.00 บาท

14 จ้างเหมาบริการปลูกพืชปุ๋ยสด 5,400.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

5,400.00 บาท

15 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 45,161.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ภรณ์พรรณ ชัยบูรณ์พิภพ น.ส.ภรณ์พรรณ ชัยบูรณ์พิภพ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารท่ัวไป (10,000.00 บาท/เดือน) 4.5 เดือน/45,161.00 บาท ของงาน

16 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 46,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน (12,000.00บาท/เดือน) 4 เดือน/46,800.00 บาท ของงาน
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17 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 38,991.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวิรเดช  แจ่มศิริ นายวิรเดช  แจ่มศิริ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (10,000.00บาท/เดือน) 4 เดือน/38,991.00 บาท ของงาน

18 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 46,800.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นาฎกลม  ส าเภา น.ส.นาฎกลม  ส าเภา จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (12,000.00บาท/เดือน) 4 เดือน/46,800.00 บาท ของงาน

19 จ้างเหมาดูแลแปลงผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายประภา  ภาคเมธี นายประภา  ภาคเมธี เป็นราคาท่ีเหมาะสม

12,000.00บาท
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