
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
1 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร 18,000.00 ตกลงราคา บจ.ชัชรีย โฮลดิ้ง บจ. ชัชรีย โฮลดิ้ง เปนราคาที่เหมาะสม

17,719.20 บาท

2 จางซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร 5,000.00 ตกลงราคา บจ. เมเจอรไซแอนติฟก โปรดักส บจ. เมเจอรไซแอนติฟก โปรดักส เปนราคาที่เหมาะสม

4,280.00 บาท

3 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองวิทยาศาสตร 100,000.00 ตกลงราคา บจ.อารเอสพีเอ็น อินเตอรเทรด บจ.อารเอสพีเอ็น อินเตอรเทรด เปนราคาที่เหมาะสม

97,754.13 บาท

4 จางซอมบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 6,000.00 ตกลงราคา ราน เอสพีทีแอร เซอรวิส ราน เอสพีทีแอร เซอรวิส เปนราคาที่เหมาะสม

จํานวน 7 เครื่อง 5,992.00 บาท

5 จางซอมแซมเรือนเก็บพัสดุ 45,000.00 ตกลงราคา นายอภิรัตน  บุญธรรม นายอภิรัตน บุญธรรม เปนราคาที่เหมาะสม

45,000.00 บาท

6 จางบริการเตรียมตัวอยางดิน ปุยและวัสดุ 7,440.00 ตกลงราคา นายสายันต เลิศสันเทียะ นายสายันต เลิศสันเทียะ เปนราคาที่เหมาะสม

ปรับปรุงดิน 7,440.00 บาท

7 ซอมเครื่องมือวิทยาศาสตร 5,000.00 ตกลงราคา หจก.บอลส ไซแอนติฟค แอลโซซิเอท หจก. บอลส ไซแอนติฟคแอลโซซิเอท เปนราคาที่เหมาะสม

4,280.00 บาท

8 จางพิมพแบบฟอรมการวิเคราะหดิน 6,000.00 ตกลงราคา รานนิธิภัณฑ ราน นิธิภัณฑ เปนราคาที่เหมาะสม

5,350.00 บาท

9 จางทํากลองอะคริลิก 24 กลอง 25,000.00 ตกลงราคา รานมาตรฐาน กรุป ราน มาตรฐาน กรุป เปนราคาที่เหมาะสม

24,960.00 บาท

10 จัดซื้อวัสดุสําหรับการฝกอบรม 13,300.00 ตกลงราคา รานปราณีภัณฑ รานปราณีภัณฑ เปนราคาที่เหมาะสม

13,300.00 บาท

11 จัดซื้อวัสดุสํานักงาน 15,000.00 ตกลงราคา รานนิธิภัณฑ รานนิธิภัณฑ เปนราคาที่เหมาะสม

12,347.80 บาท

12 จางเอกชน(บุคคลธรรมดา)ปฏิบัติงานฯ 37,000.00 ตกลงราคา น.ส.ปยวรรณ ธูปทอง น.ส.ปยวรรณ ธูปทอง เปนราคาที่เหมาะสม

-ปฏิบัติงกลุมวิเคราะหดิน (5 เดือน) (7,400.00 บาท/เดือน) 37,000.00 บาท

13 จางดูแลรักษาแปลงขยายพันธุหญาแฝก 49,950.00 ตกลงราคา นายชาติ ศรีมาวงศ นายชาติ ศรีมาวงศ เปนราคาที่เหมาะสม

เปนเวลา 90 วัน 49,950.00 บาท

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบเดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ.2558)

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วิธีซื้อ/จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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14 จางกอสรางบานพักขาราชการ 2 หลัง 5,430,000.00 e-bidding  - หจก.พิเชษฐ คอสตรัคชั่น 2007  - หจก.พิเชษฐ คอสตรัคชั่น 2007 เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

เสนอราคา 4,750,000.00 บาท 4,750,000.00 บาท

 - บจ.สยาม แอคมี่ คอรปอเรชั่น

เสนอราคา 4,787,000.00 บาท

 - บจ.ไอ.ซ.ีโอ.กรุป

เสนอราคา 4,930,000.00 บาท

15 จางขยายเชื้อผลิตภัณฑสารเรง พด. 5,111,500.00 e-bidding  - บจ.ไมโครไบโอเทค  - บจ.ไมโครไบโอเทค เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

จํานวน 361,000 ซอง เสนอราคา 5,059,910.00 บาท 5,059,910.00 บาท

 - หจก.โปรบิซิเนส บุญทรงสุข

เสนอราคา 5,068,500.00 บาท

16 จัดซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร (โดโลไมท) 6,035,000.00 e-bidding  - หจก. เชียงใหมลิ้มศักดากุล  - หจก. เชียงใหมลิ้มศักดากุล เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

พรอมขนสง จํานวน 3,550 ตัน เสนอราคา 6,029,675.00 บาท 6,029,675.00 บาท

 - บจ.เฟสทยูเนี่ยนซัพพลาย

เสนอราคา 6,033,225.00 บาท

17 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร 53,500.00 ตกลงราคา  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

(เครื่องกรองน้ํา 1 เครื่อง) เสนอราคา 53,500.00 บาท 53,500.00 บาท

 - บจ. ออฟฟเชียล อีควิปเมนท

แมนูแฟคเจอริ่ง

เสนอราคา 57,000.00 บาท

18 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร 165,850.00 ตกลงราคา  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

(เครื่องหาความชื้นอัตโนมัติ 1 เครื่อง) เสนอราคา 165,850.00 บาท 165,850.00 บาท

 - บจ. ออฟฟเชียล อีควิปเมนท

แมนูแฟคเจอริ่ง

เสนอราคา 175,000.00 บาท

19 ซื้อครุภัณฑวิทยาศาสตร 171,200.00 ตกลงราคา  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น  - บจ.ไซแอนติฟค โปรโมชั่น เปนผูเสนอราคาที่ดีที่สุด

(เตาหลุมสําหรับหลอดขนาด 250 ml เสนอราคา 171,200.00 บาท 171,200.00 บาท
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1 เครื่อง)  - บจ. ออฟฟเชียล อีควิปเมนท

แมนูแฟคเจอริ่ง

เสนอราคา 180,000.00 บาท

20 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 175,200.00 ตกลงราคา  - บจ.ริโก (ประเทศไทย)  - บจ.ริโก (ประเทศไทย) เปนราคาที่เหมาะสม

4 เครื่อง 174,700.00 บาท
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