
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ บจ. โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน กฉ-718 ปทุมธานี 5,802.61 บาท

2 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,452.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานทําความสะอาด (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,452.00 บาท ของงาน

3 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 23,742.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพรรณ  เกตุเจริญ นางสาวระพีพรรณ  เกตุเจริญ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานทําความสะอาด (8,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/23,742.00 บาท ของงาน

4 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดเขต  แต้มเจริญ นายสุดเขต  แต้มเจริญ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

5 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

6 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,452.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ดิศโพธิ์ นายจําลอง  ดิศโพธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,452.00 บาท ของงาน

7 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,452.00 เฉพาะเจาะจง นายเชา  มาระศรี นายเชา  มาระศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,452.00 บาท ของงาน

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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8 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,452.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/27,452.00 บาท ของงาน

9 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานธุรการ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

10 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ฟักเส็ง นายสมนึก  ฟักเส็ง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -คนงาน (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

11 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรเดช  แจ่มศิริ นายวิรเดช  แจ่มศิริ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

12 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,452.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - แม่บ้าน (9,250.00 บาท/เดือน) 2 เดือน/27,452.00 บาท ของงาน

13 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 35,613.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - นักวิชาการเกษตร (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/35,613.00 บาท ของงาน

14 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 35,613.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.สิริพร  เจริญโห้ น.ส.สิริพร  เจริญโห้ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/35,613.00 บาท ของงาน
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15 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 23,742.00 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐศักดิ์  โวหาญดี นายเชษฐศักดิ์  โวหาญดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานขับรถยนต์ (8,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/23,742.00 บาท ของงาน

16 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 35,613.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานธุรการ (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/35,613.00 บาท ของงาน

17 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,677.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/29,677.00 บาท ของงาน

18 ซื้อปูนเพื่อการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อม 7,680,000.00 e-bidding  - หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย  - หจก.บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

ขนส่ง จํานวน 6,400 ตัน  เสนอ 7,667,200.00 บาท   ราคา 7,667,200.00 บาท

 - หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

 เสนอ 7,673,600.00 บาท


