
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 7,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ทําความสะอาดอาคารสํานักงาน 6 เดือน/42,000.00 บาท ของงาน

2 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานธุรการและเผยแพร่ 6 เดือน/72,000.00 บาท ของงาน

 ประชาสัมพันธ์

3 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 6,500.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานคัดแยกวัสดุโรงปุ๋ยฯ 6 เดือน/39,000.00 บาท ของงาน

4 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.กลิศรา  พิษณุวัฒนา น.ส.กลิศรา  พิษณุวัฒนา จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูมล 6 เดือน/72,000.00 บาท ของงาน

5 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นายประพัฒน์  ตันต์นิกุล นายประพัฒน์  ตันต์นิกุล จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 เดือน/72,000.00 บาท ของงาน

6 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นายนิมิต  นงโพธิ์ นายนิมิต  นงโพธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล 6 เดือน/72,000.00 บาท ของงาน

7 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 6,500.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ จัดจ้างตามความเหมาะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (รอบเดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2558)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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-ปฏิบัติงานเตรียมตัวอย่างดิน 6 เดือน/39,000.00 บาท ของงาน

8 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 6,500.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6 เดือน/39,000.00 บาท ของงาน

9 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 7,400.00 บาท/เดือน ตกลงราคา นางอัจฉรา  สิงห์ดี นางอัจฉรา  สิงห์ดี จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านเอกสาร /เก็บรวบรวม 6 เดือน/44,400.00 บาท ของงาน

 บันทึกข้อมูล

10 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 12,000.00 บาท/เดือน ตกลงราคา น.ส.สุนันทา  อุสาหะ น.ส.สุนันทา  อุสาหะ จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล 2.5 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

11 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์มูลค่า 5,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

ต่ํากว่าเกณฑ์ จํากัด จํากัด 4,986.20 บาท

12 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 66,340.00 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

จํากัด จํากัด 66,340.00 บาท

13 จัดซื้อวัสดุการเกษตร (มูลวัว) 96,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านสวนหงษ์อุทยานพันธุ์ไม้ ร้านสวนหงษ์อุทยานพันธุ์ไม้ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 30 ตัน 96,000.00 บาท

14 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 12,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บริษัท โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม
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ทะเบียน ชค-6434 กทม. จํากัด          จํากัด          11,390.69 บาท

15 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็นวานเน็ทเวิร์ค จํากัด บริษัท เอ็นวานเน็ทเวิร์ค จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม

8,988.00 บาท

16 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 8,000.00 บาท ตกลงราคา นายเจริญ  ยอดขันธ์ นายเจริญ  ยอดขันธ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

7,900.00 บาท

17 จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 40,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด บริษัท อาร์เอส พีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาที่เหมาะสม

(เครื่องชั่ง 4 ตําแหน่ง) จํากัด จํากัด 39,999.81 บาท

18 จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 35,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านมาตรฐาน กรุ๊ป ร้านมาตรฐาน กรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

(เตาควบคุมอุณหภูมิ) 35,000.00 บาท


