
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างซ่อม เคร่ืองไมโครสวิต 3,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. เอสพีซี อาร์ที บจ. เอสพีซี อาร์ที เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 1 รายการ 3,317.00 บาท

2 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 8,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

และขนส่ง กฉ-718 ปทุมธานี 7,922.82  บาท

จ านวน 1 งาน

3 จ้างบ ารุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ 35,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

และขนส่ง  ชย-6982 กทม. 31,149.31 บาท

จ านวน 1 งาน

4 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 60,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 15 รายการ 59,141.04 บาท

5 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ านวน 3 รายการ 25,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

24,363.90  บาท

6 จ้างเหมาบริการถอดและติดต้ังเคร่ืองปรับ 20,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เจริญวัฒนาแอร์ เซอร์วิสเซส บจ.เจริญวัฒนาแอร์ เซอร์วิสเซส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

อากาศ จ านวน 1 งาน 19,260.00 บาท

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ทีทีเค  ซายเอนซ์ บจ.ทีทีเค  ซายเอนซ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสมม

จ านวน 6 รายการ 29,425.00 บาท

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบเดือน ส.ค. พ.ศ.2562)
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8 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังถัง 9,202.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หมึกพิมพ์ จ านวน 1 เคร่ือง 9,202.00 บาท

9 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์ส าหรับงานเก็บเอกสาร 18,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ระดับศูนย์บริการ แบบท่ี 1 17,922.50 บาท

10 ซ้ือจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 น้ิว 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 3 จอ 11,957.25 บาท

11 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและพืช 10,380.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 865 ตัวอย่าง 10,380.00 บาท

12 จ้างเหมาซ่อมแซมฐานไม้วางแท่นดิน 13,260.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศุภโชติ  วานิช นายศุภโชติ  วานิช เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ดิน 12,900.00 บาท

13 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและ 30,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ขนส่ง บต 1221 ปทุมธานี 29,840.70 บาท

14 จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดินและพืช 10,320.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 860 ตัวอย่าง 10,320.00 บาท

15 ซ้ือปุ๋ยเคมี  จ านวน 3 รายการ 100,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการเกษตร ร้านอ านวยการเกษตร เป็นราคาท่ีเหมาะสม

100,000.00 บาท
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16 ซ้ือวัสดุการเกษตร (วัสดุผลิตปุ๋ยหมัก) 34,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางพเยาว์  ชุมเทพ นางพเยาว์  ชุมเทพ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 3 รายการ 34,000.00 บาท

17 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 25,100.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(กระดาษกรอง) 25,028.37 บาท

18 ซ้ือกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 17,441.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 10 เคร่ือง 17,387.50 บาท

19 ซ้ืออุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย 14,980.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(DVR-Digital Video Recorder) 14,926.50 บาท

จ านวน 1 เคร่ือง

20 จ้างเหมาบริการติดต้ังระบบรักษาความ 10,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปลอดภัย (กล้องโทรทัศน์วงจรปิด) 10,700.00 บาท

จ านวน 1 งาน
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