
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างบริการเปล่ียนยางรถยนต์หมายเลข 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียน ชย 6980 กทม.,ษณ 2531 กทม.  - เสนอราคา 21,999.20 บาท 21,999.20 บาท

2 ซ้ือรุภัณฑ์ส านักงาน (เคร่ืองปรับอากาศ) 94,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านนิวพรชัยแอร์ ร้านนิวพรชัยแอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ขนาด 36,000 บีทียู จ านวน 2 เคร่ือง  - เสนอราคา 93,539.40 บาท 93,539.40 บาท

3 จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หมายเลขทะเบียน ษณ 2531 กทม. และ  - เสนอราคา 15,279.60 บาท 15,279.60 บาท

ชย 6980 กทม.

4 จ้างซ่อมมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หมายเลขทะเบียน กง 9067 ปทุมธานี  - เสนอราคา 19,024.60 บาท 19,024.60 บาท

5 จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 15,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์ อู่ประเสริฐยนต์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หมายเลขทะเบียน 4ฝ-2844 กทม.  - เสนอราคา 13,830.00 บาท 13,830.00 บาท

6 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 25,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน  2 รายการ  - เสนอราคา 24,855.03 บาท 24,855.03 บาท

7 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 22,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ .เอบี ซายเอกซ์ ประเทศไทย บจ .เอบี ซายเอกซ์ ประเทศไทย เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(electrode pH)  - เสนอราคา 21,400.00 บาท 21,400.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

8 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 6,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์ จ านวน 570 ตัวอย่าง  - เสนอราคา 6,840.00 บาท 6,840.00 บาท

9 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 5,161.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (เดือน มี.ค. 63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 5,161.00 บาท 16 วัน/5,161.00 บาท ของงาน

10 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานขับรถยนต์ (เดือน เม.ย. 63-มิ.ย. 63) (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 24,000.00 บาท 3 เดือน/24,000.00 บาท ของงาน

11 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม จัดจ้างตามความเหมาะสม
 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

12 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,750.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -แม่บ้าน (เดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63) (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

13 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานขับรถยนต์ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 24,000.00 บาท 3 เดือน/24,000.00 บาท ของงาน

14 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 6,684.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์ จ านวน 557 ตัวอย่าง  - เสนอราคา 6,684.00 บาท 6,684.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

15 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,750.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานท าความสะอาด (เดือน เม.ย.63- มิ.ย.63) (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

16 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 24,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวระพีพรรณ  เกตุเจริญ นางสาวระพีพรรณ  เกตุเจริญ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานท าความสะอาด (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 24,000.00 บาท 3 เดือน/24,000.00 บาท ของงาน

17 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานธุรการ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย. 63) (10,000.00 บาท/เดือน)  -เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

18 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ฟักเส็ง นายสมนึก  ฟักเส็ง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -คนงาน (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

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

 -คนงาน (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

20 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,750.00 เฉพาะเจาะจง นายเชา  มาระศรี นายเชา  มาระศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -คนงาน (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน

21 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,750.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -คนงาน (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท 3 เดือน/27,750.00 บาท ของงาน



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

22 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุกร  เก้ารัตน์ นายภานุกร  เก้ารัตน์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน /30,000.00 บาท ของงาน

23 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

24 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิจัย (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (12,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 36,000.00 บาท 3 เดือน/36,000.00 บาท ของงาน

25 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานธุรการ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (12,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 36,000.00 บาท 3 เดือน/36,000.00 บาท ของงาน

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

 - พนักงานขับรถยนต์ (เดือน เม.ย.63-มิ.ย.63) (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

27 จ้างเหมาจัดท าแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เป็นเวลา 56,700.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธมวรรณ  ทับทิมทอง น.ส.ธมวรรณ  ทับทิมทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

10 วัน (18 มี.ค.63-27 มี.ค. 63)  -เสนอราคา 56,700.00 บาท 56,700.00 บาท

28 จ้างเหมาดูแลแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เป็นเวลา 60,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธมวรรณ  ทับทิมทอง น.ส.ธมวรรณ  ทับทิมทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

120 วัน (30 มี.ค. 63 - 28 ก.ค. 63)  -เสนอราคา 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

29 จัดซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (ปูนมาร์ล) พร้อมขนส่ง 4,800,000.00 บาท e-bidding หจก. บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย หจก. บี.เอส.อินเตอร์ ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด

จ านวน 4,000 ตัน  - เสนอราคา 4,792,000.00 บาท 4,792,000.00 บาท

หจก.เกษมปูนมาร์ลและปูนขาว

 - เสนอราคา 4,796,000.00 บาท

30 จัดซ้ือปูนเพ่ือการเกษตร (โดโลไมท์) พร้อมขนส่ง e-bidding หจก.ภูมิสวัสด์ิ หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด

จ านวน 3,380 ตัน  -เสนอราคา 5,739,240.00 บาท 5,729.100.00 บาท

หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล

 - เสนอราคา 5,729,100.00 บาท
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