
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์หมายเลขทะเบียน 18,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านพรพิชัยแอร์ ร้านพรพิชัยแอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

อย 8183 กทม. 17,050.00 บาท

2. จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และ 8,508.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

วัสดุปรับปรุงดิน เพ่ือการวิเคราะห์ 8,508.00 บาท

จ านวน 709 ตัวอย่าง

3. จ้างเหมาดูแลขยายพันธ์ุหญ้าแฝกเพ่ือแจกจ่าย 5,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(แบบถุง) จ านวน 50,000 ถุง 5,000.00 บาท

4. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

- คนงานสนาม (8,500 บาท/เดือน)    (3 เดือน/25,500.00 บาท)

5. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

- คนงานสนาม (8,500 บาท/เดือน)    (3 เดือน/25,500.00 บาท)

6. จ้างเหมาดูแลรักษาแปลงพันธ์ุหญ้าแฝก 49,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

49,000.00 บาท

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน มีนาคม  พ.ศ.2561)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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7. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน  ถนอมว า นางบัวเรียน  ถนอมว า เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - ท าความสะอาดอาคารวิเคราะห์ดินฯ (8,500 บาท/เดือน)    (3 เดือน/25,500.00 บาท)

8. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

-ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (12,000 บาท/เดือน)    (3 เดือน/36,000.00 บาท)

9. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสุดใจ  แสนเมือง นายสุดใจ  แสนเมือง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (8,500 บาท/เดือน)    (3 เดือน/25,500.00 บาท)

10. จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

-ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการ (12,000 บาท/เดือน)    (3 เดือน/36,000.00 บาท)

11. ซ้ือวัสดุปูนเพ่ือการเกษตรพร้อมขนส่ง 7,862,500.00 บาท e-bidding  - หจก. ภูมิสวัสด์ิ   เสนอ  - บจ.เฟิสท์ ยูเน่ียน ซัพพลาย เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด

(ปูนโดโลไมท์) จ านวน 4,625 ตัน 7,816,250.00 บาท ราคา 6,544,375.00 บาท

 - หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล

เสนอ 7,820,875.00 บาท

 - บจ.เฟิสท์ ยูเน่ียน ซัพพลาย

เสนอ 6,544,375.00 บาท

 - บจ.พี.แอนด์ เอส โดโลไมท์

เสนอ 7,839,375.00 บาท
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12. จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อม 2,305,817.25 บาท e-bidding  - หจก.ชัยชนะเกษตร  - หจก.ชัยชนะเกษตร เป็นผู้เสนอราคาท่ีดีท่ีสุด

ขนส่ง จ านวน 69,873.25 กิโลกรัม เสนอ 1,780,021.00 บาท  ราคา 1,780,021.00 บาท

 - นายมนตรี  ชลิศราพงศ์

เสนอ 1,802,729.85 บาท

 - หจก.พิชัยเกษตรภัณฑ์

เสนอ 1,860,025.00 บาท

 - หจก.เชียงใหม่ล้ิมศักดากุล

เสนอ 1,886,577.75 บาท
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