
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยมูลไส้เดือน) 25,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายวินัย  มาละช่ัวโมง นายวินัย  มาละช่ัวโมง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 1 ตัน 25,000.00 บาท

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 40,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หมายเลขทะเบียน 5 กฆ 8447 กทม. 38,800.88 บาท

3 จ้างงานบริการเตรียมตตัวอย่างดิน 8,856.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

โครงการอ่างเก็บน้ าฯ 738 ตัวอย่าง 8,856.00 บาท

4 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์ เอส พี เอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์ เอส พี เอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 7 รายการ 29,968.56 บาท

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ผลไม้) 72,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางพเยาว์  ชุมเทพ นางพเยาว์  ชุมเทพ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 12,000 กก. 72,000.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุการเกษตร (กากน้ าตาล) 40,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ม่ันคงกิจการุญ หจก.ม่ันคงกิจการุญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 4,000 กก. 40,000.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ถังขนาด 200 ลิตร) 19,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ม่ันคงกิจการุญ หจก.ม่ันคงกิจการุญ เป็นราคาท่ีเหมาะสมม

พร้อมฝาปิด จ านวน 30 ใบ 19,500.00 บาท

8 จ้างเหมาบริการป้องกันการก าจัดปลวก 13,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เจ.เอส.เอ็ม.เพสทคอนโทรล บจ.เจ.เอส.เอ็ม.เพสทคอนโทรล เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน 12,840.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือน มิ.ย. พ.ศ.2562)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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9 ซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน 9 รายการ 18,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

18,356.00 บาท

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือซ่อมเปล่ียน 25,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจก. บลูเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง บจก. บลูเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทดแทนของเดิม 21,865.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุการเกษตร (วัสดุผลิตปุ๋ยหมัก) 34,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.เบ็ญจาพร  ดวงมาลา น.ส.เบ็ญจาพร  ดวงมาลา เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 3 รายการ 34,000.00 บาท

12 จ้างบริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยาน 28,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

พาหนะ ทะเบียน นค 3990 ปทุมธานี 25,202.78 บาท

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

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

14 จ้างดูแลแปลงปอเทือง จ านวน 9 ไร่ 27,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน นายบรรดิษฐ์  มีทรัพย์ม่ัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

27,00.00 บาท

15 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,333.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุดเขต  แต้มเจริญ นายสุดเขต  แต้มเจริญ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารท่ัวไป (10,000.00 บาท/เดือน) 3.5 เดือน/36,333.00 บาท ของงาน

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

 - ปฏิบัติงานฝ่ายบริหารท่ัวไป (10,000.00บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน
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17 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

18 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

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

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

20 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายเชา  มารศรี นายเชา  มารศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

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

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

22 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นาฎธิดา  ชูวงษ์วาน น.ส.นาฎธิดา  ชูวงษ์วาน จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

23 จ้างขุดแยกหน่อแฝกพร้อมขนส่ง 80,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 400,000 กล้า 80,000.00 บาท

24 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (8,500.00บาท/เดือน) 3 เดือน/25,500.00 บาท ของงาน
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25 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

26 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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