
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตผุลทีคั่ดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จ้างบริการเตรียมตัวอยา่งดิน ปุย๋ และ 8,664.00 บาท ตกลงราคา นายสายนัต์ เลิศสันเทียะ นายสายนัต์ เลิศสันเทียะ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

วสัดุปรับปรุงดิน เพือ่การวเิคราะห์ 8,664.00 บาท

จ านวน 722 ตัวอยา่ง

2 ซ้ือวสัดุส้ินเปลืองวทิยาศาสตร์ 100,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด เป็นราคาทีเ่หมาะสม

11 รายการ 99,640.54 บาท

3 ซ้ือกากถัว่ลิสง 2.5 ตัน 50,000.00 บาท ตกลงราคา นางสิรินาถ ส าลีพันธ์ นางสิรินาถ ส าลีพันธ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

50,000.00 บาท

4 ซ่อมครุภัณฑ์วทิยาศาสตร์ 1 เคร่ือง 6,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด เป็นราคาทีเ่หมาะสม

5,350.00 บาท

5 ซ้ือปุย๋เคมี 360 กระสอบและปุย๋คอก 475,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านอ านวยการเกษตร ร้านอ านวยการเกษตร เป็นราคาทีเ่หมาะสม

50 ตัน 475,000.00 บาท

6 ซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 7 เคร่ือง 14,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านท๊อปเท็นเคร่ืองเยน็ ร้านท๊อปเท็นเคร่ืองเยน็ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

12,500.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดอืน  ธนัวาคม   พ.ศ.2559)

ส านักงานพัฒนาทีด่นิเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดบัที่ งานจัดซ้ือจัดจ้าง วธิซ้ืีอ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคา



7 ซ้ือวสัดุส านักงานและวสัดุคอมพิวเตอร์ 15,000.00 บาท ตกลงราคา ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาทีเ่หมาะสม

5 รายการ 11,426.00 บาท

8 จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 10,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.โตโยต้า มอเตอร์ พาราก้อน บจ.โตโยต้า มอเตอร์ พาราก้อน เป็นราคาทีเ่หมาะสม

5 กฆ 8447 กทม. 9,606.46 บาท

9 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 72,000.00 บาท ตกลงราคา นายประพัฒน์  กันต์นิกุล นายประพัฒน์  กันต์นิกุล จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

10 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 72,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.กรพรรณ พิษณุวฒันา น.ส.กรพรรณ พิษณุวฒันา จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

11 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 48,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.นริดา มุง่เคียงกลาง น.ส.นริดา มุง่เคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ท าความสะอาดอาคารส านักงาน (8,000.00บาท/เดือน) 6 เดือน/ 48,000.00 ของงาน

12 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 48000.00 บาท ตกลงราคา นายรุ่งสุริยณั  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยณั  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

13 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 48,000.00 บาท ตกลงราคา นายจ าลอง  ดิศโพธิ์ นายจ าลอง ดิศโพธิ์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

14 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 30000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.อรสิรี กล่ินไพบูลย์ น.ส.อรสิรี  กล่ินไพบูลย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม



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

15 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 19500.00 บาท ตกลงราคา นางบัวเรียน ถนอมว า นางบัวเรียน ถนอมว า จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

16 จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ปิยวรรณ  ธปูทอง น.ส.ปิยวรรณ ธปูทอง จัดจ้างตามความเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวทิยาศาสตร์ (12,000.00 บาท/เดือน) 3 เดือน/36,000.00 บาท ของงาน

17 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25500.00 บาท ตกลงราคา นายสุริยา  ทองวงษา นายสุริยา ทองวงษา จัดจ้างตามความเหมาะสม

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

18 ซ้ือเมล็ดพันธพ์ืชปุย๋สด จ านวน 194 ตัน 6,402,000.00             e-bidding หจก.ชัยชนะเกษตร หจก.ชัยชนะเกษตร เป็นผู้เสนอราคาทีดี่ทีสุ่ด

เสนอราคา 5,325,688.00 5,325,688.00 บาท

หจก.พลาโต้อินเตอร์แนชัน่แนล

เสนอราคา 5,350,000.00

นายมนตรี ชลิศราพงศ์

เสนอราคา 5,451,000.00

หจก.ส.เสริมสร้างพืชผล (2005)

เสนอราคา 5,488,260.00

หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล

เสนอราคา 5,507,600.00



19 ซ้ือวสัดุปูนเพือ่การเกษตร (โดโลไมท)์ 6,035,000.00             e-bidding บจ.เฟิสท์ยเูนียน ซัพพลาย บจ.เฟิสท์ยเูนียน ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาทีดี่ทีสุ่ด

จ านวน 3,550 ตัน เสนอราคา 6,027,900.00 6,027,900.00 บาท

หจก.ภูมิสวสัด์ิ

เสนอราคา 6,035,000.00

หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล

เสนอราคา 6,305,000.00
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