
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 7,800.00 บาท ตกลงราคา บจ.เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค บจ.เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค เป็นราคาที่เหมาะสม

7,704.00 บาท

2 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 21,000.00 บาท ตกลงราคา นายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์ นายกฤษฎา  ศรีสวัสดิ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน 2ฝ-5193 กทม.,4ฝ-2844 กทม. 20,865.00 บาท

3 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 52,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ บจ.มิสเตอร์อิ๊งค์ คอมพิวเตอร์ เปน็ราคาที่เหมาะสม

51,039.00 บาท

4 จ้างเหมาประมวลผล-จัดเตรียมข้อมูลด้าน 30,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ดารณี  ศรีสง่า น.ส.ดารณี  ศรีสง่า เป็นราคาที่เหมาะสม

เศรษฐกิจและสังคม 30,000.00 บาท

5 จ้างเหมานําข้อมูลเข้าระบบ 150 จุด 20,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง เป็นราคาที่เหมาะสม

20,000.00 บาท

6 จ้างซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 3,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส บจ.สิทธิพรแอสโซซิเอส เป็นราคาที่เหมาะสม

2,889.00 บาท

7 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 57,000.00 บาท ตกลงราคา บจ. นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ. นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน กง-4005 ปท. 56,068.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

8 จ้างซ่อมบํารุงรักษารถยนต์หมายเลข 60,000.00 บาท ตกลงราคา บจ. นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ. นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาที่เหมาะสม

ทะเบียน อย-8153 กทม. 59,877.20 บาท

9 จ้างเหมาบันทึกและจัดทํารายงานเขตการใช้ 20,000.00 บาท ตกลงราคา นางกาญจนา  เกตุมณี นางกาญจนา  เกตุมณี เป็นราคาที่เหมาะสม

ที่ดินระดับตําบล 20,000.00 บาท

10 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 30,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ บจ.เคลียร์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-ไคโตซาน 150 ลิตร คอนซัลแตนท์ คอนซัลแตนท์

30,000.00 บาท

11 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 40,000.00 บาท ตกลงราคา นางจรีรัตน์  ลาภประสพ นางจรีรัตน์  ลาภประสพ เป็นราคาที่เหมาะสม

-กากน้ําตาล 4,000 กิโลกรัม 40,000.00 บาท

12 จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสํานักงาน 78,000.00 บาท ตกลงราคา นายเสนอ  วงษ์วาส นายเสนอ  วงษ์วาส เป็นราคาที่เหมาะสม

78,000.00 บาท

13 จัดซื้อวัสดุสํานักงานและคอมพิวเตอร์ 42,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

41,529.00 บาท

14 จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร 1 กล่อง 4,500.00 บาท ตกลงราคา บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์ เป็นราคาที่เหมาะสม



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

4,494.00 บาท

15 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง 8,500.00 บาท ตกลงราคา นายจรินทร  ยอดขันธ์ นายจรินทร  ยอดขันธ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

8,000.00 บาท

16 จ้างพิมพ์แผนที่โครงการวางแผนการใช้ที่ดิน 98,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านนาวีก๊อปปี้เฮ้าส์ ร้านนาวีก๊อปปี้เฮ้าส์ เป็นราคาที่เหมาะสม

ระดับตําบล จํานวน 3,460 แผ่น 97,182.75 บาท

17 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 30,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.จิรัชญา  โภชาคม น.ส.จิรัชญา  โภชาคม เป็นราคาที่เหมาะสม

ณ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (ระยะเวลาตั้งแต่ (เดือนละ 12,000.00 บาท) 30,000.00 บาท

16 ก.ค. 58-30 ก.ย. 58)

18 จ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน 30,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.อารยัญต์  ขันทอง น.ส.อารยัญต์  ขันทอง เป็นราคาที่เหมาะสม

ณ กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน (ระยะเวลาตั้งแต่ (เดือนละ 12,000.00 บาท) 30,000.00 บาท

16 ก.ค. 58-30 ก.ย. 58)

19 จ้างขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝกพร้อมขนส่ง 31,500.00 บาท ตกลงราคา นายหอมไกร  โฮมสูงเนิน นายหอมไกร  โฮมสูงเนิน เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 210,000 กล้า 31,500.00 บาท

20 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์มูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ 42,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.เอ-วัน แอด มายด์ หจก.เอ-วัน แอด มายด์ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 4 รายการ (เครื่องพิมพ์,สํารองไฟ) 41,623.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

21 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงานมูลค่าต่ํากว่าเกณฑ์ 31,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านคลอง 9 เฟอร์นิเจอร์ ร้านคลอง 9 เฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 5  รายการ (โต๊ะ,ตู้,เก้าอี้) 30,912.30 บาท

22 จ้างทําชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ 16 ชิ้น 80,464.00 บาท ตกลงราคา บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จํากัด บริษัท ไนน์ พลัส มีเดีย จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม

พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บ 16 ชิ้น 80,464.00 บาท


