
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ๑ เครื่อง 12,840.00 ตกลงราคา บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์(ปทท.) บจ.เคียวเซร่า ด็อคคิวเม้นท์(ปทท.) เป็นราคาที่เหมาะสม

12,840.00 บาท

2 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 22,500.00 บาท ตกลงราคา น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง เป็นราคาที่เหมาะสม

-แม่บ้าน (3 เดือน) (7,500.00 บาท/เดือน) 22,500.00 บาท

3 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 22,500.00 บาท ตกลงราคา นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-คนงานสนาม (3 เดือน) (7,500.00 บาท/เดือน) 22,500.00 บาท

4 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 22,500.00 บาท ตกลงราคา นายจําลอง  ดิศโพธิ์ นายจําลอง  ดิศโพธิ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-คนงานสนาม (3 เดือน) (7,500.00 บาท/เดือน) 22,500.00 บาท

5 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 54,000.00 บาท ตกลงราคา นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบิติงานกลุ่มวิชาการฯ  (6 เดือน) (9,000.00 บาท/เดือน) 54,000.00 บาท

6 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 45,000.00 บาท ตกลงราคา นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการฯ (6 เดือน) (7,500.00 บาท/เดือน) 45,000.00 บาท

7 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 72,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธิ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการฯ  (6 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 72,000.00 บาท

8 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา นายนิมิต  นงโพธิ์ นายนิมิต  นงโพธิ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

9 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา นายประพัฒน์  กันตินิกูล นายประพัฒน์  กันตินิกูล เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

10 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.จิรัชญา  โภชาคม น.ส.จิรัชญา  โภชาคม เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

11 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.อารยัญต์  ขันทอง น.ส.อารยัญต์  ขันทอง เป็นราคาที่เหมาะสม

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2558)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบเดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2558)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วิธีซื้อ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

12 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.สิรีภรณ์  คําโสภา น.ส.สิรีภรณ์  คําโสภา เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

13 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.กลิศรา  พิษณุวัฒนา น.ส.กลิศรา  พิษณุวัฒนา เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

14 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.วรัญญา  สัมมาอาชีววัฒนา น.ส.วรัญญา  สัมมาอาชีววัฒนา เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวางแผนฯ (3 เดือน) (12,000.00 บาท/เดือน) 36,000.00 บาท

15 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 44,400.00 บาท ตกลงราคา น.ส.อัจฉรา  สิงห์ดี น.ส.อัจฉรา  สิงห์ดี เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (6 เดือน) (7,400.00 บาท/เดือน) 44,400.00 บาท

16 จ้างเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 32,500.00 บาท ตกลงราคา นางบัวเรียน  ถนอมวํา นางบัวเรียน  ถนอมวํา เป็นราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงกลุ่มวิเคราะห์ดิน (5 เดือน) (6,500.00 บาท/เดือน) 32,500.00 บาท

17 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ 940,000.00 บาท สอบราคา หจก.พาวเวอร์ เอพลัส เวิร์ค หจก.พาวเวอร์ เอพลัส เวิร์ค เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

(4 ช่อง) ตามแบบ 962 ส. จํานวน 2 หลัง เสนอ 900,000.00 บาท 900,000.00 บาท

ณ สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี บจ.นนท์มหานคร

เสนอ 925,149.20 บาท

บจ.เอเซียเน็ดซ์ เลต (ไทยแลนด์)

เสนอ 990,999.13 บาท

บจ.ดารุณี อินเตอร์ซัพพลาย

เสนอราคา 940,000.00 บาท

หจก.ซาลามะ แฮ้เซ้นท์

เสนอราคา 1,300,000.00 บาท
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18 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 3,000.00 บรท ตกลงราคา บจ.เอ็น.วาย.เน็ทเวิร์ค บจ.เอ็น.วาย.เน็ทเวิร์ค เป็นราคาที่เหมาะสม

-ผงหมึก จํานวน 4 กล่อง 2,632.20 บาท

19 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 14,000.00 บาท ตกลงราคา นายจรินทร  ยอดขันธ์ นายจรินทร  ยอดขันธ์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง 13,700.00 บาท

20 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 100,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.เอ็น.วาย.เน็ทเวิร์ค บจ.เอ็น.วาย.เน็ทเวิร์ค เป็นราคาที่เหมาะสม

-เครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง 98,000.00 บาท

21 จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน 259,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านองครักษ์แอร์ ร้านองครักษ์แอร์ เป็นราคาที่เหมาะสม

-เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู 258,300.00 บาท

  จํานวน 7 เครื่อง

22 จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 40,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.ดํารงรังสิต อินเตอร์ กรุ๊ป บจ.ดํารงรังสิต อินเตอร์ กรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

-เครื่องสูบน้ําหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า 2 เครื่อง 39,000.00 บาท

23 จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 33,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.ดํารงรังสิต อินเตอร์ กรุ๊ป บจ.ดํารงรังสิต อินเตอร์ กรุ๊ป เป็นราคาที่เหมาะสม

-เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน 3 เครื่อง 31,500.00 บาท

24 จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 40,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บจ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น เป็นราคาที่เหมาะสม

จํานวน 3 รายการ 36,808.00 บาท


