
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 79,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านคลอง 9 เฟอร์นิเจอร์ ร้านคลอง 9 เฟอร์นิเจอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

(แผงกั้นห้อง พร้อมอุปกรณ์) 78,998.10 บาท

2 จ้างซ่อมบํารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 21,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาที่เหมาะสม

2ฝ-5193 กรุงเทพฯ 20,490.50 บาท

3 จัดซื้อวัสดุการเกษตร 75,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านอํานวยการเกษตร ร้านอํานวยการเกษตร เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปุ๋ยคอก (มูลวัว) 75 ตัน 75,000.00 บาท

4 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง และ 61,418.00 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค จํากัด บริษัท เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม

เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง 61,418.00 บาท

5 จ้างซ่อมบํารุงพร้อมเปลี่ยนยางรถยนต์ 15,000.00 บาท ตกลงราคา บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บริษัท นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เปน็ราคาที่เหมาะสม

หมายเลขทะเบียน 4ฝ-2844 กรุงเทพฯ 14,038.40 บาท

6 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(ผงหมึก) 5,500.00 บาท ตกลงราคา บริษัท เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค จํากัด บริษัท เอ็น วาย เน็ทเวิร์ค จํากัด เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 5 รายการ (8 กล่อง) 5,414.20 บาท

7 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเรือนแถวชั้นเดียว 94,600.00 บาท ตกลงราคา นายเสงี่ยม  มหามนตรี นายเสงี่ยม  มหามนตรี เป็นราคาที่เหมาะสม

4 ห้อง  จํานวน 1 หลัง 94,600.00 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

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

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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8 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมโรงจอดรถ 93,100.00 บาท ตกลงราคา นายชูชาติ  ประจงมูล นายชูชาติ  ประจงมูล เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 1 หลัง 93,100.00 บาท

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง ความยาว 87,500.00 บาท ตกลงราคา นายวิเชียร  มูลผล นายวิเชียร  มูลผล เป็นราคาที่เหมาะสม

535 เมตร 76,800.00 บาท

10 จ้างบริการซ่อมตู้อบรมดิน 1 เครื่อง 17,000.00 บาท ตกลงราคา ห้างเคมีวิทยา ห้างเคมีวิทยา เป็นราคาที่เหมาะสม

16,906.00 บาท

11 จ้างบริการพิมพ์หนังสือรายงานประจําปี 84,240.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์มิตรสยาม ห้างหุ้นส่วนจํากดั โรงพิมพ์มิตรสยาม เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 50 เล่ม และเอกสารเผยแพร่ 84,238.96 บาท

จํานวน 2,000 เล่ม

12 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา)ให้บริการ 12,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ศิริภรณ์  คําโสภา น.ส.ศิริภรณ์  คําโสภา เป็นราคาที่เหมาะสม

12,000.00 บาท

13 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วลวดหนาม 400 ม. 87,000.00 บาท ตกลงราคา นายอภิรัตน์  บุญธรรม นายอภิรัตน์  บุญธรรม เป็นราคาที่เหมาะสม

87,000.00 บาท

14 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจํา 39,000.00 บาท ตกลงราคา นายวิเชียร  มูลผล นายวิเชียร  มูลผล เป็นราคาที่เหมาะสม
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จํานวน 1 หลัง 39,000.00 บาท

15 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ําเรือนแถว 48,500.00 บาท ตกลงราคา นายชูชาติ  ประจงมูล นายชูชาติ  ประจงมูล เป็นราคาที่เหมาะสม

ชั้นเดียว จํานวน 4 ห้อง 48,500.00 บาท

16 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสาธง จํานวน 1 งาน 20,000.00 บาท ตกลงราคา นายเสงี่ยม  มหามนตรี นายเสงี่ยม  มหามนตรี เป็นราคาที่เหมาะสม

20,000.00 บาท

17 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 2,300.00 บาท ตกลงราคา ห้างเคมีวิทยา ห้างเคมีวิทยา เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 3 รายการ 2,247.00 บาท

18 จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 77,040.00 บาท ตกลงราคา ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์มิตรสยาม ห้างหุ้นส่วนจํากัด โรงพิมพ์มิตรสยาม เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 2,600 แผ่น 77,040.00 บาท


