
         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 6,500 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 น.ส.กลิศรา พันณุวัฒนา น.ส.กลิศรา พิษณุวัฒนา จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 60,000.00                                 

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

ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างดิน 71,500.00                                 

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

ปฏิบัติงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 71,500.00                                 

8 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 10,000 บาท/เดือน ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ จ้างตามความเหมาะสมของงาน

40,000.00                                 

9 จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงาน 7,000 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สายฝน เกตุเอี่ยม น.ส.สายฝน เกตุเอี่ยม จ้างตามความเหมาะสมของงาน

70,000.00                                 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2556)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา (บาท)



10 จ้างซ๋อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 25,000.00            ตกลงราคา บ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จก. บ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จก. จ้างตามความเหมาะสมของงาน

25,000.00                                 

11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง 6,900.00              ตกลงราคา ร้าน ศิริลักษณ์ เทรดดิ้ง ร้าน ศิริลักษณ์เทรดดิ้ง จัดซื้อตามความเหมาะสม

6,890.00                                   

12 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00            ตกลงราคา นางจรีรัตน์  ลาภประสพ นางจรีรัตน์  ลาภประสพ จ้างตามความเหมาะสมของงาน

40,000.00                                 

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 60,000.00            ตกลงราคา นายวินัย ทับทิมทอง นายวินัย ทับทิมทอง จ้างตามความเหมาะสมของงาน

60,000.00                                 

14 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์ 12,000.00            ตกลงราคา บ.โตโยต้า พาราก้อน จก. บ.โตโยต้า พาราก้อน จก. จ้างตามความเหมาะสมของงาน

10,881.24                                 

15 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 9,000.00              ตกลงราคา บจ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง ประเทศไทย บจ.ยูแอนด์วีโฮลดิ้ง ประเทศไทย จัดซื้อตามความเหมาะสม

8,667.00                                   

16 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 17,000.00            ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จัดซื้อตามความเหมาะสม

16,852.50                                 

17 จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 53,000.00            ตกลงราคา ร้านมาตรฐานกรุ๊ป ร้านมาตรฐานกรุ๊ป จัดซื้อตามความเหมาะสม

52,515.60                                 

18 จัดซื้อครุภัณฑ์สํารวจ 30,000.00            ตกลงราคา บจ.อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย บจ.อีเอสอาร์ไอ ประเทศไทย จัดซื้อตามความเหมาะสม

30,000.00                                 

19 จ้างซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 3,757.00              ตกลงราคา บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

3,757.00                                   

20 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,800.00              ตกลงราคา บ.เอ็นวายเน็ตเวิร์ค จก. บ.เอ็นวายเน็ตเวิรฺค จก. จัดซื้อตามความเหมาะสม

5,740.55                                   



21 จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ  2 คัน 1,709,400.00       สอบราคา 1. บ.โตโยต้า พาราก้อน จก. บ.โตโยต้า พาราก้อน จก. จัดซื้อตามราคาที่เหมาะสม

1,704,400.00                         1,704,400.00                            

2.บ.โตโยต้าเภตรา จก.

1,707,400.00                         

22 จ้างขยายเชื้อสารเร่ง 2,316,000.00       ประกวดราคาด้วยวิธี 1. บจ.เทอราโกร ไบโอเทค 1. บจ.เทอราโกร ไบโอเทค จัดซื้อตามราคาที่เหมาะสม

การทางอิเล็กทรอนิกส์ 2,290,800.00                         2,290,800.00                            

2.บจ.ปุ๋ยรุ่งเรือง

2,294,000.00                         

3.บจ.ซิโก้ ไฮ-ไบโอเทค

2,296,000.00                         

23 จัดจ้างซ่อมแซมบ้นพักข้าราชการ 2,186,000.00       สอบราคา 1.บ.โฮเรนโซ เอ๋นเตอร์ไพรส์ จก. 1.บ.โฮเรนโซ เอ๋นเตอร์ไพรส์ จก. จัดซื้อตามราคาที่เหมาะสม

1,286,000.00                         1,286,000.00                            

2.หจก.ซาลามะ แฮ้เซ้นม์

1,287,000.00                         

24 จ้างเหมาขุดกล้าหญ้าแฝก 30,000.00            ตกลงราคา นายองค์ อยู่พูน นายองค์  อยู่พูน จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

30,000.00                                 

25 จ้างเหมาขุดกล้าหญ้าแฝก 28,500.00            ตกลงราคา นายธนาพนธ์  คงชัย นายธนาพนธ์  คงชัย จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

28,500.00                                 

26 จ้างเหมาขุดกล้าหญ้าแฝก 31,500.00            ตกลงราคา นายชาติ ศรีมาวงศ์ นายชาติ ศรีมาวศ์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

31,500.00                                 


