
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ข้องนอก นางสาวประภาพร  ข้องนอก เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (ประจ าเดือน ส.ค.63)  - เสนอราคา 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท

2 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (ประจ าเดือน ส.ค.63)  - เสนอราคา 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท

3 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (ประจ าเดือน ส.ค.63)  - เสนอราคา 4,200.00 บาท      4,200.00 บาท

4 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,032.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (15,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 29,032.00 บาท 1 เดือน29 วัน/29,032.00 บาท ของงาน

5 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ท างานนอกเวลาราชการ 4,200.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - พนักงานบันทึกข้อมูล (ประจ าเดือน ส.ค.63)  - เสนอราคา 4,200.00 บาท 4,200.00 บาท

6 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 15,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์  จ านวน 1,250 ตัวอย่าง  - เสนอราคา 15,000.00 บาท

7 จัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง (ก๊าซอะเซทิลีน) 21,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ลินเด้ ประเทศไทย (มหาชน) บจ. ลินเด้ ประเทศไทย (มหาชน) เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 20,544.00 บาท

1 เดือน/15,000.00 บาท

20,544.00 บาท

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

8 จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเปล่ียนอะไหล่เคร่ืองมือ 43,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. พี.เค.เทค เอ็นจิเนียร่ิง หจก. พี.เค.เทค เอ็นจิเนียร่ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

วิทยาศาสตร์  - เสนอราคา 42,586.00 บาท

9 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ านวน 5 รายการ 49,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส บจ. มิสเตอร์ อิงค์ คอมพิวเตอร์เซอร์วิส  เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 48,845.50 บาท

10 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จ านวน 8 รายการ 74,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 73,800.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ เพ่ือซ่อมเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ี 20,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. บลูเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ช ารุด จ านวน 3 เคร่ือง  - เสนอราคา 19,930.00 บาท

12 จ้างเหมาจัดท าวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประชาสัมพันธ์ในห้อง 45,000.00 เฉพาะเจาะจง หจก. มงคลวัสดุก่อสร้าง หจก. มงคลวัสดุก่อสร้าง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

พิพิธภัณฑ์ดิน  - เสนอราคา 44,886.50 บาท

13 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 19 รายการ 69,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาตรฐานกรุ๊ป เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 68,555.97 บาท

14 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ จ านวน 13 รายการ 80,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เสนอราคา 79,451.78 บาท

 68,555.97 บาท

 79,451.78 บาท

ร้านมาตรฐานกรุ๊ป

73,800.00 บาท

บจ. บลูเวฟ ดิจิตอล เทรดด้ิง

44,886.50 บาท

42,586.00 บาท

48,845.50  บาท

19,930.00 บาท
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563)
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15 ซ้ือวัสดุเพ่ือใช้ด าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคล 9,500.00 เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป  - เสนอราคา 9,290.00 บาท

16 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 13,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เอส ออโต้ บจ.เอส ออโต้ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

กง-9067 ปทุมธานี  - เสนอราคา 9,308.25 บาท

17 จ้างเหมาจัดท าโครงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการบัตรดินดี 13,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภโชติ  วานิช นายศุภโชติ  วานิช เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปี 2563  - เสนอราคา 13,000.00 บาท

18 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 23,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ออ-1523 กทม.  -เสนอราคา 22,844.52 บาท

19 จัดซ้ือวัสดุอะไหล่ท่ีใช้กับเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 12,500.00 เฉพาะเจาะจง บจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส บจ. สิทธิพรแอสโซซิเอส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือซ่อมเปล่ียนทดแทนของเดิมท่ีช ารุด  - เสนอราคา 12,091.00 บาท

20 จ้างเหมาบริการก าจัดน้ าท้ิงของเสียประเภทสารเคมี 32,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เบตเตอร์ มี บจ.เบตเตอร์ มี เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ในห้องปฎิบัติการ จ านวน 1 เท่ียว  - เสนอราคา 31,030.00 บาท

21 จ้างเหมาจัดท าบอร์ดนิทรรศการ 95,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านต้นสากราฟฟิกแอนด์เฟรม ร้านต้นสากราฟฟิกแอนด์เฟรม เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 -เสนอราคา 94,695.00 บาท

 22,844.52 บาท

 12,091.00 บาท

 31,030.00 บาท

 94,695.00 บาท

 9,290.00 บาท

9,308.25 บาท

 13,000.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

22 จ้างซ่อมแซมบ ารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์ อู่ประเสริฐยนต์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ศช 7703 กทม.  - เสนอราคา 19,120.00 บาท  19,120.00 บาท


	แบบ สขร. งบปี 63 (ก.ค.63)

