
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 6,840.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์  - เสนอราคา 6,840.00 บาท 6,840.00 บาท

2 จ้างเหมาจัดท าแปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก 116,700.00 เฉพาะเจาะจง นางสมพิศ  อ่ิมทอง นางสมพิศ  อ่ิมทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือแจกจ่าย จ านวน 400,000 กล้า  - เสนอราคา 116,700.00 บาท 116,700.00 บาท

3 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 2,838.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์  บวรธนาพิพัฒน์ นางสาวชุติกาญจน์  บวรธนาพิพัฒน์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานท าความสะอาด (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 2,838.00 บาท 11 วัน/2,838.00 บาท ของงาน

4 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,030.00 เฉพาะเจาะจง นายภานุกร  เก้ารัตน์ นายภานุกร  เก้ารัตน์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  -เสนอราคา 29,030.00 บาท 2 เดือน28 วัน/29,030.00 บาท ของงาน

5 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,030.00 เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 29,030.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/29,030.00 บาท ของงาน

6 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 26,850.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง นางสาวนริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานท าความสะอาด (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 26,850.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/26,850.00 บาท ของงาน

7 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 23,225.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวชุติกาญจน์  บวรธนาพิพัฒน์ นางสาวชุติกาญจน์  บวรธนาพิพัฒน์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานท าความสะอาด (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 23,225.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/23,225.00 บาท ของงาน

8 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 26,850.00 เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)
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 - คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 26,850.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/26,850.00 บาท ของงาน

9 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 26,850.00 เฉพาะเจาะจง นายเชา  มาระศรี นายเชา  มาระศรี จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 26,850.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/26,850.00 บาท ของงาน

10 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 26,850.00 เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-คนงาน (9,250.00 บาท/เดือน)  -เสนอราคา 26,850.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/26,850.00 บาท ของงาน

11 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,030.00 เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ฟักเส็ง นายสมนึก  ฟักเส็ง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 -คนงาน (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 29,030.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/29,030.00 บาท ของงาน

12 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,030.00 เฉพาะเจาะจง นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน นางนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานธุรการ (10,000.00 บาท/เดือน)  -เสนอราคา 29,030.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/29,030.00 บาท ของงาน

13 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,032.00 เฉพาะเจาะจง นายวิรเดช  แจ่มศิริ นายวิรเดช  แจ่มศิริ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 29,032.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/29,032.00 บาท ของงาน

14 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 34,839.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม น.ส.ปณิดา  ทองดอนกุ่ม จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูล (12,000.00 บาท/เดือน)   - เสนอราคา 34,839.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/34,839.00 บาท ของงาน

15 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 26,855.00 เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - แม่บ้าน (9,250.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 26,855.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/26,855.00 บาท ของงาน
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16 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,032.00 เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์ุ  ทัพไชย นายศรีพันธ์ุ  ทัพไชย จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ (10,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 29,032.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/29,032.00 บาท ของงาน

17 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 34,838.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ นางสาวธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-พนักงานธุรการ (12,000.00 บาท/เดือน)   - เสนอราคา 34,838.00 บาท 2 เดือน28 วัน/34,838.00 บาท ของงาน

18 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 23,225.00 เฉพาะเจาะจง นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี นายเชษฐศักด์ิ  โวหาญดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

- พนักงานขับรถยนต์ (8,000.00 บาท/เดือน)  - เสนอราคา 23,225.00 บาท 2 เดือน 28 วัน/23,225.00 บาท ของงาน

19 จ้างงานบริการเตรียมตัวอย่างดินและปุ๋ย 6,744.00 เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

เพ่ือการวิเคราะห์  - เสนอราคา 6,744.00 บาท 6,744.00 บาท

20 จ้างซ่อมแซมและบ ารุงรักษายานพาหนะ 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด บริษัท โตโยต้าพาราก้อน มอเตอร์ จ ากัด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

และขนส่ง ชค-6434 กทม.  - เสนอราคา 11,738.44 บาท 11,738.44 บาท

21 ซ้ือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 1,207,500.00 e-bidding บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด บริษัท เอสพีซี อาร์ที จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาเพียงรายเดียว

 - เสนอราคา 1,206,960.00 บาท 1,206,960.00 บาท และราคาไม่เกินราคากลางและ

งบประมาณ

22 จ้างขยายเช้ือผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด. 3,591,500.00 e-bidding บริษัท ไมโครไบโอเทค จ ากัด บริษัท ไมโครไบโอเทค จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด

จ านวน 263,000 ซอง  - เสนอราคา 3,549,850.00 บาท 3,549,850.00 บาท

บริษัท ปุ๋ยรุ่งเรีอง จ ากัด
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2564    (รอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

 - เสนอราคา 3,562,768.00 บาท
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