
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 19,500.00 ตกลงราคา นางบัวเรียน ถนอมว า นางบัวเรียน ถนอมว า จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ (6,500.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/19,500.00 บาท ของงาน

2 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 24,000.00 ตกลงราคา นายรุ่งสุริยณั  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยณั  สงวนทรัพย์ จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (8,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/24,000.00 บาท ของงาน

3 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 24,000.00 ตกลงราคา นายจ าลอง  ดิศโพธิ์ นายจ าลอง ดิศโพธิ์ จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (8,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/24,000.00 บาท ของงาน

4 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 24,000.00 ตกลงราคา น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - ท าความสะอาดอาคารส านักงาน (8,000.00บาท/เดือน) 3 เดือน/ 24,000.00 ของงาน

5 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 ตกลงราคา นายสุริยา  ทองวงษา นายสุริยา ทองวงษา จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฎิบัติงานกลุ่มวเิคราะห์ดิน (8,500.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/25,500.00 บาท ของงาน

6 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 48,000.00 ตกลงราคา นายสุดใจ  แสนเมอืง นายสุดใจ แสนเมอืง จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวชิาการ (8,000.00 บาท/เดือน) 6 เดือน/48,000.00 บาท ของงาน

7 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 54,000.00 ตกลงราคา นายอดิศร  ยนิดี นายอดิศร ยนิดี จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวชิาการ (9,000.00 บาท/เดือน) 6 เดือน/54,000.00 บาท ของงาน

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2559)

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทมุธานี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
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วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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8 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 72,000.00 ตกลงราคา น.ส.ธญัญา  ศรีอนิทรสุทธิ์ น.ส.ธญัญา  ศรีอนิทรสุทธิ์ จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานธรุการและเผยแพร่ (12,000.00 บาท/เดือน) 6 เดือน/72,000.00 บาท ของงาน

 ประชาสัมพันธ์

9 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 60,000.00 ตกลงราคา น.ส.ฐิติพรรณ  แจง้เนตร น.ส.ฐิติพรรณ  แจง้เนตร จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านเอกสาร /เกบ็รวบรวม (10,000.00 บาท/เดือน) 6 เดือน/60,000.00 บาท ของงาน

 บันทึกขอ้มลู

10 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30,000.00 ตกลงราคา น.ส.อรสิรี กล่ินไพบูลย์ น.ส.อรสิรี  กล่ินไพบูลย์ จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มส ารวจเพื่อท าแผนที่ (10,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/30,000.00 บาท ของงาน

11 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,800.00 ตกลงราคา น.ส.ปิยวรรณ  ธปูทอง น.ส.ปิยวรรณ ธปูทอง จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ (12,000.00 บาท/เดือน) 2.5 เดือน/29,800.00 บาท ของงาน

12 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,800.00 ตกลงราคา น.ส.สิรีภรณ์  ค าโสภา น.ส.สิรีภรณ์  ค าโสภา จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ (12,000.00 บาท/เดือน) 2.5 เดือน/29,800.00 บาท ของงาน

13 จา้งเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 29,800.00 ตกลงราคา น.ส.กรพรรณ พิษณุวฒันา น.ส.กรพรรณ พิษณุวฒันา จดัจา้งตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานด้านเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล (12,000.00 บาท/เดือน) 2.5 เดือน/29,800.00 บาท ของงาน

14 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,800.00 ตกลงราคา น.ส.จรัิชญา  โภชาค า น.ส.จรัิชญา โภชาค า จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานด้านเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล (12,000.00 บาท/เดือน) 2.5เดือน/29,800.00 บาท ของงาน
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15 จา้งเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 29,800.00 ตกลงราคา นายประพัฒน์  กนัต์นิกลุ นายประพัฒน์  กนัต์นิกลุ จดัจา้งตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานด้านเก็บรวบรวม/บันทึกข้อมูล (12,000.00 บาท/เดือน) 2.5เดือน/29,800.00 บาท ของงาน

16 จา้งบริการเตรียมตัวอยา่งดิน ปุ๋ย 7,500.00 บาท ตกลงราคา นายสายนัต์  เลิศสันเทียะ นายสายนัต์ เลิศสันเทียะ เป็นราคาที่เหมาะสม

และวสัดุปรับปรุงดิน เพื่อการวเิคราะห์ 7,500.00 บาท

 625 ตัวอยา่ง

17 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศ ขนาด 30,000 74,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านท๊อปเท็นเคร่ืองเยน็ ร้านท๊อปเท็นเคร่ืองเยน็ เป็นราคาที่เหมาะสม

บีทีย ู3 เคร่ือง 73,000.00 บาท

18 ซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร 14,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.ชยัสุวรรณวสัดุดี บจ.ชยัสุวรรณวสัดุดี เป็นราคาที่เหมาะสม

14,000.00 บาท

19 ซ้ือเคร่ืองโทรสาร 3 เคร่ือง 54,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.เจ ที โอ เอ ซัพพลายส์ บจ.เจ ที โอ เอ ซัพพลายส์ เป็นราคาที่เหมาะสม

53,700.00 บาท

20 จดัท าโต๊ะปฎิบัติการติดผนังพร้อมตู้ลอย 239,700.00  บาท ตกลงราคา บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรโมชั่น เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด
เกบ็อปุกรณ์ขนาด 0.65×6.85×0.90 ม. เสนอราคา 239,680.00 239,680.00 บาท

จ านวน 1 โต๊ะ บจ.พี.เค.เพาเวอร์ โปรดักส์

เสนอราคา 246,100.00

21 ซ้ือครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 4 รายการ 660,000.00 บาท สอบราคา บจ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น บจ.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น เป็นผู้เสนอราคาที่ดีที่สุด

เสนอราคา 640,930.00 640,930.00 บาท



         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลที่คัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปงีบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2559)

ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  จ.ปทมุธานี

ล าดับที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

บจ.ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอล ซัพพลาย

เสนอราคา 647,350.00

22 ซ้ือเคร่ืองซักผ้าขนาด 50 ปอนด์ 245,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.ตล่ิงไทยพัฒนา บจ.ตล่ิงไทยพัฒนา เป็นราคาที่เหมาะสมและ

243,960.00 บาท ต่ ากวา่ราคากลาง
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