
         แบบ สขร.1

ป ํ ิ ั ื้ ั ้ ใ ปี ป   ( ื  ิ   )

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบเดือน สิงหาคม 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 6,500 บาท / เดือน ตกลงราคา นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างดิน 39,000.00                                       

5 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 6,500 บาท / เดือน ตกลงราคา นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสมของงานุ ,

ปฏิบัติงานล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 39,000.00                                       

6 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 12,000 บาท /เดือน ตกลงราคา นายประพันธ์  ตันต์นิกุล นายประพันธ์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 34,000.00                                       ฏ ู

7 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา 12,000 บาท /เดือน ตกลงราคา น.ส.ปิยดา  ยิสารคุณ น.ส.ปิยดา  ยิสารคุณ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 34,000.00                                       

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

ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวมข้อมูล 60,000.00                                       

9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ 6,000.00                ตกลงราคา ร้านธนดลเซลแอนด์เซอร์วิส ร้านธนดลเซลแอนด์เซอร์วิส จ้างตามความเหมาะสมของงาน

5,992.00                                         



49,990.40                                       

11 จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 24,610.00              ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จ้างตามความเหมาะสมของงาน

24,610.00                                       

12 จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์แผนที่ 25,000.00              ตกลงราคา บจ.พล็อตแอนด์ปริ้นต์ ซิสเต็มเซอร์วิส บจ.พล็อตแอนด์ปริ้นต์ ซิสเต็มเซอร์วิส จ้างตามความเหมาะสมของงาน

27,085.00                                       

13 ซ่อมเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี 13,000.00              ตกลงราคา บจ.พล็อตแอนด์ปริ้นต์ ซิสเต็มเซอร์วิส บจ.พล็อตแอนด์ปริ้นต์ ซิสเต็มเซอร์วิส จ้างตามความเหมาะสมของงาน

12,401.30                                       

14 ซื้อวัสดุการเกษตร (กากถั่วลิสง) 26,250.00              ตกลงราคา ร้านอํานวยการเกษตร ร้านอํานวยการเกษตร จัดซื้อตามความเหมาะสม

26,250.00                                       

15 จ้างซ่อมรถยนต์ ชย-6980 22,500.00              ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส จ้างตามความเหมาะสมของงาน

22,095.50                                       

16 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ํากลั่น) 16,000.00              ตกลงราคา บจ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) บจ.ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด์) จัดซื้อตามความเหมาะสม

15,408.00                                       

้ ้17 ซือวัสดุสํานักงาน 22,000.00              ตกลงราคา ร้านนิธิภัณฑ์ ร้านนิธิภัณฑ์ ซือตามความเหมาะสม

21,213.82                                       

18 จ้างซ่อมรถยนต์ ชค-6434 7,500.00                ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

7,040.60                                         

19 จ้างซ่อม รถยนต์ ศช-7703 8,000.00                ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโตเซอร์วิส จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

7,709.35                                         

้ ่ ้                 โ โ ้  ้  ์ โ โ ้  ้  ์ ั ้20 จ้างซ่อมรถตู้ นค-3390 7,500.00                ตกลงราคา บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

7,464.72                                         



21 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 15,600.00              ตกลงราคา บจ.เอ็นวายเน็ตเวิร์ค บจ.เอ็นวายเน็ตเวิร์ค จัดซื้อตามความเหมาะสม

15,547.10                                       

22 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ 6,000.00                ตกลงราคา หจก.เอ วัน แอด มายด์ หจก.เอ วัน แอด มายด์ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

5,885.00                                         

23 จ้างเข้าเล่มรายงาน 20,000.00              ตกลงราคา น.ส.ปิยะวรรณ ธูปทอง น.ส.ปิยะวรรณ ธูปทอง จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

20,000.00                                       

24 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 50,000.00              ตกลงราคา นายต่อศักดิ์ คล่องคํานวณการ นายต่อศักดิ์ คล่องคํานวณการ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

45,000.00                                       

25 จ้างปรับปรุงชายคาอาคารวิเคราะห์ดิน 50,000.00              ตกลงราคา นายต่อศักดิ์ คล่องคํานวณการ นายต่อศักดิ์ คล่องคํานวณการ จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

45,000.00                                       

้ ้ ้26 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร์ 27,000.00              ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด จัดซื้อตามความเหมาะสม

26,295.25                                       

27 จัดซื้อเก้าอี้ประชุม 64,400.00              ตกลงราคา ร้านคลองเก้าเฟอร์นิเจอร์ ร้านคลองเก้าเฟอร์นิเจอร์ จัดซื้อตามความเหมาะสม

64,120.00                                       

28 จัดจ้างทําโรลอัพนิทรรศการเคลื่อนที่ 49,500.00              ตกลงราคา บจ.ไนท์พลัส มีเดีย บจ.ไนท์พลัส มีเดีย จัดจ้างตามความเหมาะสมของงาน

45,261.00                                       


