
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

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

- พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท ของงาน

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

- พนักงานทําความสะอาด (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,750.00 บาท ของงาน

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

- พนักงานทําความสะอาด (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 24,000.00 บาท ของงาน

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

 - พนักงานธุรการ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท ของงาน

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

 - คนสวน (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 30,000.00 บาท ของงาน

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

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

7 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,450.00 เฉพาะเจาะจง นายจําลอง  ดิศโพธิ์ นายจําลอง  ดิศโพธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,450.00 บาท ของงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

3 เดือน/30,000.00 บาท

3 เดือน/27,750.00 บาท

3 เดือน/24,000.00 บาท

3 เดือน/30,000.00 บาท

3 เดือน/30,000.00 บาท

2 เดือน30 วัน/29,677.00 บาท

2 เดือน30 วัน/27,450.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 27,450.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,450.00 บาท ของงาน

9 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,450.00 เฉพาะเจาะจง นายเชา  มาระศรี นายเชา  มาระศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

- คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,450.00 บาท ของงาน

10 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 23,740.00 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐศักดิ์  โวหาญดี นายเชษฐศักดิ์  โวหาญดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 23,740.00 บาท ของงาน

11 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 27,450.00 เฉพาะเจาะจง นางบวัเรียน ถนอมวํา นางบัวเรียน ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - แม่บ้าน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 27,450.00 บาท ของงาน

12 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 34,452.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา   ศรีอินทรสุทธิ์ นางสาวธัญญา   ศรีอินทรสุทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานธุรการ (12,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 34,452.00 บาท  2 เดือน 27 วัน/34,452.00 บาท ของงาน

13 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 28,709.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 28,709.00 บาท 2 เดือน 27 วัน/ 28,709.00 บาท ของงาน

2 เดือน 30 วัน/27,450.00 บาท

2 เดือน 30 วัน/27,450.00 บาท

2 เดือน 30 วัน/27,450.00 บาท

2 เดือน 30 วัน/23,740.00 บาท


