
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1 จัดซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 25,000.00 บาท ตกลงราคา บจ. อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด บจ. อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

6 รายการ 24,500.86 บาท

2 จ้างเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และวัสดุปรับ 9,996.00 บาท ตกลงราคา นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์ เลิศสันเทีย เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปรุงดินเพ่ือการวิเคราะห์ 833 ตัวอย่าง 9,996.00 บาท

3 ซ้ือกากน้้าตาล 1,000 ก.ก. 10,000.00 บาท ตกลงราคา หจก.ม่ันคงกิจการุณ หจก.ม่ันคงกิจการุณ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

10,000.00 บาท

4 จ้างซ่อมเคร่ือง Liguid -processer 8,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็นอินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

7,3830.00 บาท

5 ซ้ือวัสดุการเกษตร (ผัก,ผลไม้) 9,000.00 บาท ตกลงราคา นางพเยาว์ ชุมเทพ นางพเยาว์ ชุมเทพ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

1,800 ก.ก. 8,800.00 บาท

6 จ้างซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน กง-258 ปท. 25,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

23,347.40 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือน  มิถุนายน พ.ศ.2560)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



7 จ้างเหมาซ่อมแซมประตูโรงผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ 24,800.00 บาท ตกลงราคา นายเสนอ  วงษ์วาส นายเสนอ วงษ์วาส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

24,800.00 บาท

8 จ้างซ่อมรถยนต์เลขทะเบียน ชย-6980 กทม. 15,000.00 บาท ตกลงราคา บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

14,004.16 บาท

9 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดท้าแปลงขยายพันธ์ุหญ้า 62,130.00 บาท ตกลงราคา นายมนัส ขาวเหลือง นายมนัส  ขาวเหลือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

แฝก ณ ม.1 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 62,130.00 บาท

10 ข้อตกลงจ้างเหมาจัดท้าแปลงขยายพันธ์ุหญ้า 118,047.00 บาท ตกลงราคา นางสมหมาย  สุภเวชกิจ นางสมหมาย สุภเวชกิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

แฝก ณ ม.8 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 118,047.00 บาท

11 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 36,000.00 บาท ตกลงราคา นายประพัฒน์ กันต์นิกูล นายประพัฒน์ กันต์นิกูล เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน (12,000.00/เดือน) 36,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)

12 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 36,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.กรพรรณ  พิษณุวัฒนา น.ส.กรพรรณ พิษณุวัฒนา เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวางแผนการใช้ท่ีดิน (12,000.00/เดือน) 36,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)

13 ข้อตกลงจ้างเหมาดูแลแปลงขยายพันธ์ุหญ้า 52,500.00 บาท ตกลางราคา นายมนัส ขาวเหลือง นายมนัส ขาวเหลือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

แฝก ม.1 ต.โรงช้าง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี 52,500.00 บาท



14 ข้อตกลงจ้างเหมาดูแลแปลงขยายพันธ์ุหญ้า 97,500.00 บาท ตกลงราคา นางสมหมาย  สุภเวชกิจ นางสมหมาย  สุภเวชกิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

แฝก ม.8 ต.บ้านโพธ์ิ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 97,500.00 บาท

15 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 24,000.00 บาท ตกลงราคา นายรุ่งสุริยัณ สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ สงวนทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานภาคสนาม (8,000.00/เดือน) 24,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)

16 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 24,000.00 บาท ตกลงราคา นายจ้าลอง ดิศโพธ์ิ นายจ้าลอง ดิศโพธ์ิ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานภาคสนาม (8,000.00/เดือน) 24,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)

17 ข้อตกลงจ้างเหมาเอกชนให้บริการ 24,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา มุ่งเคียงกลาง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานแม่บ้าน (8,000.00/เดือน) 24,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)

18 จ้างเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝกพร้อมขนส่ง 97,500.00 บาท ตกลงราคา นางสมหมาย  สุภเวชกิจ นางสมหมาย  สุภเวชกิจ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 650,000 กล้า (จ.สุพรรณบุรี) 97,500.00 บาท

19 จ้างเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝกพร้อมขนส่ง 52,500.00 บาท ตกลงราคา นายมนัส ขาวเหลือง นายมนัส ขาวเหลือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 350,000 กล้า (จ.สิงห์บุรี) 52,500.00 บาท

20 จ้างเหมาเอกชนให้บริการ 30,000.00 บาท ตกลงราคา น.ส.ศิรินันท์  ศรีณรงค์ น.ส.ศิรินันท์ ศรีณรงค์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานธุรการ (10,000.00/เดือน) 30,000.00 บาท

(ระยะเวลา 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 60)
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