
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ทํางานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา เป็นราคาที่เหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (ประจําเดือน ก.ย.63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท      2,520.00 บาท

2 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ทํางานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ นางสาวยุพเรศ  ชัยพินิจ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (ประจําเดือน ก.ย.63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท 2,520.00 บาท

3 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ทํางานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวประภาพร  ข้องนอก นางสาวประภาพร  ข้องนอก เป็นราคาที่เหมาะสม

 - ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์ (ประจําเดือน ก.ย.63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท 2,520.00 บาท

4 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ทํางานนอกเวลาราชการ 2,520.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม เป็นราคาที่เหมาะสม

 - พนักงานบันทึกข้อมูล (ประจําเดือน ก.ย.63)  - เสนอราคา 2,520.00 บาท 2,520.00 บาท

5 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 11,700.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาที่เหมาะสม

เพื่อการวิเคราะห์  จํานวน 1,250 ตัวอย่าง  - เสนอราคา 11,700.00 บาท

6 จ้างซ่อมแซมบํารุงรักษายานพาหนะและขนส่ง 20,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์ อู่ประเสริฐยนต์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน ศช 7703 กทม.  - เสนอราคา 19,120.00 บาท

7 จ้างบริการสอบเทียบเครื่องมือวิทยาศาสตร์ (เครื่องชั่ง) 19,000.00                 เฉพาะเจาะจง บจ.เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) บจ.เมทเล่อร์ - โทเลโด (ประเทศไทย) เป็นราคาที่เหมาะสม

1 เดือน/11,700.00 บาท

19,120.00 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

จํานวน 3 เครื่อง  - เสนอราคา 15,729.00 บาท 15,729.00 บาท

8 ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 23 รายการ 18,000.00                 เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 16,668.46 บาท 16,668.46 บาท

9 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (จอแสดงภาพ) 14,800.00 เฉพาะเจาะจง บจ. บลูเวฟ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 14,400.00 บาท

10 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 3 รายการ 45,800.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเจ้ปุ๋ย เอ็ม ซี อี ร้านเจ้ปุ๋ย เอ็ม ซี อี เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 44,500.00 บาท 44,500.00 บาท

11 จ้างเหมาบริการจัดทําหน้าตัดดิน Soil minipit 60,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปริญ  แจ้งประจักษ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 1 งาน  - เสนอราคา 60,000.00 บาท

12 ซื้อวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี) 82,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านอํานวยการเกษตร ร้านอํานวยการเกษตร เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 81,700.00 บาท 81,700.00 บาท

13 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จํานวน 5 รายการ 53,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 53,409.05 บาท 53,409.05 บาท

บจ. ไอเวิร์ค อินเตอร์

บจ. บลูเวฟ

14,400.00 บาท

น.ส.ปริญ  แจ้งประจักษ์

60,000.00 บาท
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สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

14 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 112,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์ เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 29 รายการ  - เสนอราคา 111,119.50 บาท 111,119.50 บาท

15 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 10,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์ เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

(กระดาษกรอง) จํานวน 2 กล่อง  - เสนอราคา 9,793.71 บาท 9,793.71 บาท

16 ซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Block digest 30,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านมาตรฐานกรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 29,960.00 บาท 29,960.00 บาท

17 จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ชย 6980 กทม. 25,000.00 เฉพาะเจาะจง อู่ประเสริฐยนต์ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 24,350.00 บาท 24,350.00 บาท

18 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) 28,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 27,839.26 บาท 27,839.26 บาท

19 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จํานวน 3 รายการ 65,600.00 เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

 - เสนอราคา 64,949.00 บาท

บจ. ไอ เวิร์ค อินเตอร์

64,949.00 บาท

บจ.อาร ์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด

บจ.อาร์ เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด

ร้านมาตรฐานกรุ๊ป

อู่ประเสริฐยนต์



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2563    (รอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

20 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 6,000.00 เฉพาะเจาะจง บจ. อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ. อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 2 รายการ  - เสนอราคา 5,921.38 บาท 5,921.38 บาท


