
         แบบ สขร.1

ป ํ ิ ั ื้ ั ้ ใ ปี ป   ( ื  ั ์  )

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา (บาท)
(ราคากลาง) โดยสงเขป

1 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 7,000 บาท / เดือน ตกลงราคา น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ทําความสะอาด อาคารสํานักงาน 42,000.00                                   

2 จ้างเหมาเอกชนบคคลธรรมดา 8 500 บาท /เดือน ตกลงราคา น ส ธัญญา  ศรีอินทรสทธิ์ น ส ธัญญา  ศรีอินทรสทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน2 จางเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 8,500 บาท /เดอน ตกลงราคา น.ส.ธญญา  ศรอนทรสุทธ น.ส.ธญญา  ศรอนทรสุทธ จดจางตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 51,000.00                                   

3 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

คัดแยกวัสดโรงป๋ยฯ 39,000.00                                   ุ ุ ,

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

บันทึกข้อ มูล และสัมภาษณ์เกษตร 44,000.00                                   

5 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 10,000 บาท /เดือน ตกลงราคา น.ส.กลิศรา พิษณุวัฒนา น.ส.กลิศรา พิษณุวัฒนา จัดจ้างตามความเหมาะสมของงานุ , ุ ุ

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 55,000.00                                   

6 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 10,000 บาท /เดือน ตกลงราคา นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 55,000.00                                   ฏ ู

7 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 10,000 บาท /เดือน ตกลงราคา นายวงศกร โคกทอง นายวงศกร โคกทอง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 55,001.00                                   

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

ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างดิน 35,750.00                                   



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

ปฏิบัติงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 35,750.00                                   

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

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 38,500.00                                   

้11 จัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด 272.50 ตัน 7,012,500.00         e-Auction หจก.ชัยชนะการเกษตร หจก.ชัยชนะการเกษตร 

5,499,500.00                              5,499,500.00                              เป็นผู้เสนอราคาต่ําสุด

หจก.เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล

5,500,000.00                              

บจ.สยามไบโอ โกร

5,695,000.00                              

หจก.ส.เสริมสร้างพืชผล (2005)

5,735,375.00                              

หจก.พลาโต้อินเตอร์แนชั่นแนล

5,737,500.00                              

นายมนตรี ชลิศราพงศ์

5,843,755.00                              

ั ื้ ั ื ่ โ โ ไ ์ ิ ์ ี่ ิ ์ ี่ ็ ้ ่ํ12 จัดซือวัสดุปูน เพือการเกษตร(โดโลไมท์) 6,970,000.00         e-Auction บจ.เฟิสท์ยูเนียน บจ.เฟิสท์ยูเนียน เป็นผู้เสนอราคาตําสุด

6,937,200.00                              6,937,200.00                              

หจก.เชียงใหม่ลิ้มศักดากุล

                              6,950,000.00                              

หจก.ภูมิสวัสดิ์

6,960,000.00                              



13 จ้างตรวจเช็คและตรวจสอบความเที่ยงตรง 13,000.00              ตกลงราคา บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. บ.สิทธิพรแอสโซซิเอส จก. เป็นราคาที่เหมาะสม

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (AAS) 12,840.00                                   

14 จ้างเหมาทําแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก 28,350.00              ตกลงราคา นายชาติ ศรีมาวงศ์ นายชาติ ศรีมาวงศ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

28,350.00                                   

15 จ้างซ่อมระยนต์ กฉ 718 6,500.00                ตกลงราคา บจ.โตโยต้าพาราก้อนมอเตอร์ บจ.โตโยต้าพาราก้อนมอเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

6,075.46                                     

16 ซ่อมเปลี่ยนวัสดุ ชค-6434 22,000.00              ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ  ออโตเซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ  ออโตเซอร์วิส เป็นราคาที่เหมาะสม

21,892.20                                   

17 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ 55,000.00              ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

54,749.76                                   


