
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (6-7มิ.ย.63,13-14 มิ.ย.63)  - เสนอราคา 1,680.00 บาท        1,680.00 บาท

2 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 1,680.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - พนักงานบันทึกข้อมูล (6-7มิ.ย.63,13-14 มิ.ย.63)  - เสนอราคา 1,680.00 บาท 1,680.00 บาท

3 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 1,680.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (6-7มิ.ย.63,13-14 มิ.ย.63)  - เสนอราคา 1,680.00 บาท 1,680.00 บาท

4 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 840.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม
 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล  (เดือน 27-28 มิ.ย 63)  - เสนอราคา 840.00 บาท 840.00 บาท

5 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 840.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า เป็นราคาท่ีเหมาะสม
 - ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน  (เดือน 27-28 มิ.ย. 63)  - เสนอ 840.00 บาท 840.00 บาท

6 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 840.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม
 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (เดือน 27-28 มิ.ย. 63)  - เสนอ 840.00 บาท 840.00 บาท

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

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

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

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

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

 - พนักงานท าความสะอาด (เดือน ก.ค. 63 - ก.ย.63) (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 24,000.00 บาท 3 เดือน/24,000.00 บาท

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

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

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

17 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 30,000.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรเดช    แจ่มศิริ นายวิรเดช    แจ่มศิริ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

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

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

19 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ข้องนอก นางสาวประภาพร  ข้องนอก จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (เดือน ก.ค.63-ก.ย.63) (15,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 45,000.00 บาท 3 เดือน/45,000.00 บาท ของงาน

20 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 9,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์  - เสนอราคา 9,000.00 บาท 1 เดือน/9,000.00 บาท

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

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



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

22 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ นายณัฐภัทร  ถาวรกิจการ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิจัย (เดือน ก.ค. 63-ก.ย.63) (15,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 45,000.00 บาท 3 เดือน/45,000.00 บาท ของงาน

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

 - พนักงานขับรถยนต์ (เดือน ก.ค.63-ก.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 นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

25 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (11 ก.ค.-26 ก.ค..63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท        2,520.00 บาท

26 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - พนักงานบันทึกข้อมูล (11 ก.ค.-26 ก.ค..63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท 2,520.00 บาท

27 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (11 ก.ค.-26 ก.ค..63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท 2,520.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

28 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นายพิเศษศักด์ิ  นาคทอง นายพิเศษศักด์ิ  นาคทอง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - นักวิชาการเกษตร (เดือน ก.ค.63-ก.ย.63) (15,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 45,000.00 บาท 3 เดือน/45,000.00 บาท ของงาน

29 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 45,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฎฐณิชา  ธรรมมิญช์ นางสาวณัฎฐณิชา  ธรรมมิญช์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - นักวิชาการเกษตร (เดือน ก.ค.63-ก.ย.63) (15,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 45,000.00 บาท 3 เดือน/45,000.00 บาท ของงาน

30 ซ้ือวงแหวนเก็บตัวอย่างดินและฝาปิดพลาสติก 44,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. ผุศดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส หจก. ผุศดี  เอ็นเตอร์ไพร์ส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 1 คร้ัง  - เสนอราคา 43,656.00 บาท 43,656.00 บาท

31 จ้างเหมาบริการป้องกันและก าจัดปลวก 60,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. เอ ทีม เพสท์ คอลโทรล บจ. เอ ทีม เพสท์ คอลโทรล เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 60,000.00 บาท 60,000.00 บาท

32 จ้างบริการเปล่ียนยางรถยนต์ หมายเลข ชย -6982 กทม 14,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 13,106.99 บาท 13,106.99 บาท

33 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 12,000.00 เฉพาะจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

กฉ-718 ปท.  - เสนอราคา 9,549.00 บาท 9,549.00 บาท

34 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ (ขวดรูปชมพู่) 6,700.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 6,676.80 บาท

บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด

6,676.80 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

35 ซ้ือวัสดุไฟฟ้า จ านวน 12 รายการ 18,000.00 เฉพาะเจาะจง น าพัฒนาการไฟฟ้า น าพัฒนาการไฟฟ้า เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 17,524.46 บาท 17,524.46  บาท

36 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 11,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 10,581.23 บาท

37 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 5 รายการ 8,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 7,894.46 บาท

38 จ้างซ่อมเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สี HP Color LaserJet 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.บูลเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง บจ.บูลเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ านวน 1 เคร่ือง  - เสนอราคา 9,800.00 บาท 9,800.00 บาท

39 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จ านวน 10 รายการ 27,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ไอ เวิร์ค  อินเตอร์ บจ.ไอ เวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 23,056.36 บาท 23,056.36 บาท

40 ซ้ือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง  จ านวน 20 ตัน 160,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์  นิพนธ์ นายธนวัฒน์  นิพนธ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 160,000.00 บาท 160,000.00 บาท

41 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 7,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ชย-6982 กทม.  - เสนอราคา 6,243.45 บาท 6,243.45.00 บาท

บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด

7,894.46 บาท

บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด

10,581.23 บาท


	Binder1
	แบบ สขร. งบปี 63 (มิ.ย63)


