
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท / เดือน ตกลงราคา น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ทําความสะอาด อาคารสํานักงาน 71,500.00                               

2 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 8,500 บาท /เดือน ตกลงราคา น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 51,000.00                               

3 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 5,500 บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

คัดแยกวัสดุโรงปุ๋ยฯ 33,000.00                               

4 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 8,000 บาท /เดือน ตกลงราคา นางกาญจนา เกตุมณี นางกาญจนา เกตุมณี จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

บันทึกข้อ มูล และสัมภาษณ์เกษตร 48,000.00                               

5 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 10,000 บาท / เดือน ตกลงราคา นายศิราวุธ ศรีไกรลาศ นายศิราวุธ ศรีไกรลาศ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้าน GIS 60,000.00                               

6 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 10,000 บาท /เดือน ตกลงราคา น.ส.กลิศรา พันณุวัฒนา น.ส.กลิศรา พิษณุวัฒนา จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 60,000.00                               

7 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 5,300 บาท / เดือน ตกลงราคา นายเลิศชาย  โพธิ์ศรี นายเลิศชาย  โพธิ์ศรี จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

เก็บรวบรวมถ่านชีวมวลฯ 31,800.00                               

8 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท / เดือน ตกลงราคา นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างดิน 71,500.00                               

9 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท / เดือน ตกลงราคา นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 71,500.00                               

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบเดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2555)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา (บาท)
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10 จ้าขยายเชื้อสารเร่ง พด. จํานวน 510,000 ซอ 7,377,500.00             ประกวดราคาด้วยวิธี 1.บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด บริษัท ไมโครไบโอเทค จํากัด ผู้เสนอราคามีคุณสมบัติถูก

การทางอิเล็กทรอนิกส์ 7,302,700.00                  7,302,700.00                          ต้องครบถ้วนตามประกาศฯ

2. บ.ญาดา กรุ๊ป และเป็นผู้เสนอราคาต่ําที่สุด

7,311,000.00                  

3. บ.ปุ๋ยรุ่งเรือง  จก.

7,322,500.00                  

11 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 1 เครื่อง 7,323.53                    ตกลงราคา

บจ.อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าซอร์ซ 

แอนด์ซัพพลาย

บจ.อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้าซอร์ซ แอนด์

ซัพพลาย จ้างตามความเหมาสมของงาน

12 จ้างซ๋อมบํารุงเครื่องปรับอากาศ 23 เครื่อง 40,300.00                  ตกลงราคา บจ.วัฒนาแอร์ เซอร์วิสเซล บจ.วัฒนาแอร์ เซอร์วิสเซล จ้างตามความเหมาสมของงาน

13 จ้างทําและติดตั้งผนังกั้นห้อง 21,000.00                  ตกลงราคา นางภาวินี  แสงสิทธิ์ นางภาวินี  แสงสิทธิ์ จ้างตามความเหมาสมของงาน

14 ซ่อม รถตู้ นค-6434 6,334.40                    ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จ้างตามความเหมาสมของงาน

15 ซ่อม รถ บ-7042 ปท. 5,692.40                    ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส จ้างตามความเหมาสมของงาน

16 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 7,000 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สายฝน เกตุเอี่ยม น.ส.สายฝน เกตุเอี่ยม จ้างตามความเหมาสมของงาน

70,000.00                               

17 จ้างเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก 28,350.00                  ตกลงราคา นายองค์ อยู่พูน นายองค์  อยู่พูน จ้างตามความเหมาสมของงาน

18 จ้างเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก 25,515.00                  ตกลงราคา นายธนาพนธ์  คงชัย นายธนาพนธ์  คงชัย จ้างตามความเหมาสมของงาน

19 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 10,000 บาท/เดือน ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ จ้างตามความเหมาสมของงาน

20 จ้างเหมาจัดทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก 28,350.00                  ตกลงราคา นายชาติ ศรีมาวงศ์ นายชาติ ศรีมาวศ์ จ้างตามความเหมาสมของงาน

21 จัดซื้อเมล็ดพันฑุ์พืชปุ๋ยสด 7,524,000.00             

ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอืเลคทรอนิกศ์

1. พลาโต้อินเตอร์แนชั่นแนล 

หจก. 7,496,640.-

พลาโต้อินเตอร์แนชั่นแนล หจก. 

7,496,640.-

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศฯและเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ําที่สุด
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2. อโกรเทคไทย บจ. 

7,500,000.-

3. ชัยชนะการเกษตร หจก. 

7,500,000.-

4. สยามไบโอโกร บจ. 

7,501,000.-

5. ร้านมนตรี ชลิศราพงศ์ 

7,504,000.-

6. ส.เสริมสร้างพืชผล (2005) 

หจก. 7,506,000.-

7. เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล หจก. 

7,514,000.-

22 จัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท์) 5,168,000.00        

ประกวดราคาด้วยวิธีการ

ทางอืเลคทรอนิกศ์

1. ภูมิสวัสดิ์ หจก. 

5,128,480.-
ภูมิสวัสดิ์ หจก. 5,128,480.-

เป็นผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วนตามประกาศฯและเป็นผู้เสนอ

ราคาต่ําที่สุด

2. เฟิสท์ยูเนียนซัพพลาย บจ. 

5,147,000.-


