
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยเคมี 400 กระสอบ) 336,600.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ านวยการเกษตร ร้านอ านวยการเกษตร เป็นราคาท่ีเหมาะสม

333,000.00 บาท

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

ปรับปรุงดิน 8,508.00 บาท

3. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 14,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข ษณ-2531 กทม. 13,439.20 บาท

4. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 4,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข ชค-6434  กทม. 4,116.83 บาท

5. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 14,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข นค-3990  ปทุมธานี 13,910.00 บาท

6. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 10,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ  ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข ศช-7703 กทม. 9,198.79 บาท

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



         แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

7. จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 19,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส บ.มิสเตอร์ อ๊ิงค์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

18,083.00 บาท

8. จ้างท าป้ายช่ือโครงการและบอกช่ือสายพันธ์ุ 8,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้าน บอมบ์ อิงค์เจ็ท ร้าน บอมบ์ อิงค์เจ็ท เป็นราคาท่ีเหมาะสม

หญ้าแฝก 8,500.00 บาท

9. จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟ (ups) 6,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ซินโดม อิเลคทรอนิกศ์ อินดัสตรี บจ. ซินโดม อิเลคทรอนิกศ์ อินดัสตรี เป็นราคาท่ีเหมาะสม

5,537.25 บาท

10. ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 8,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ไอ เวิรค์ อินเตอร์ บจ.ไอ เวิรค์ อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

8,035.70 บาท

11. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข ชย-6982 กทม. 10,389.70 บาท

12. จ้างซ่อมบ ารุงรักษายานพาหนะ 4,900.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส บจ.นันท์ธกิจ ออโต เซอร์วิส เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ทะเบียนหมายเลข นค-3990 ปท. 4,579.60 บาท

13. จ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ 120,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.ทรงเกียรต์ิการพิมพ์ บจ.ทรงเกียรต์ิการพิมพ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

(แผ่นพับ) 240,000 แผ่น 115,560.00 บาท



         แบบ สขร.1
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบเดือน มิถุนายน พ.ศ.2561)

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

14. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางบัวเรียน ถนอมว า นางบัวเรียน ถนอมว า จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (8,500.00 บาท/ เดือน) ของงาน

15. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง น.ส.ปิยวรรณ  ธูปทอง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ปฎิบัติงานกลุ่มวิเคราะห์ดิน (12,000.00บาท/เดือน) ของงาน

16. จ้างเหมาขุดแยกหน่อกล้าหญ้าแฝก 70,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

350,000 กล้า 14,000.00 บาท

17. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง น.ส.นริดา  มุ่งเคียงกลาง จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - ท าความสะอาดอาคารส านักงาน (8,500.00 บาท/เดือน) ของงาน

18. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ นายรุ่งสุริยัณ  สงวนทรัพย์ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (8,500.00 บาท/เดือน) ของงาน

19. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 25,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ นายจ าลอง  ดิศโพธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

 - คนงานสนาม (8,500.00 บาท/เดือน) ของงาน

20. จ้างเหมาเอกชน(บุคคลธรรมดา) 36,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ น.ส.ธัญญา  ศรีอินทรสุทธ์ิ จัดจ้างตามความเหมาะสม

- ปฏิบัติงานกลุ่มวิชาการด้านธุรการและเผยแพร่ (12,000.00 บาท/เดือน) ของงาน

        3 เดือน/36,000.00 บาท

70,000.00 บาท

3 เดือน/25,500.00 บาท

3 เดือน/25,500.00 บาท

3 เดือน/25,500.00 บาท

3 เดือน/36,000.00 บาท

3 เดือน/25,500.00 บาท
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