
         แบบ สขร.1

วงเงินงบประมาณ เหตุผลท่ีคัดเลือก

(ราคากลาง) โดยสังเขป

1. จัดซ้ือกากน้้าตาล 2,000 ก.ก. 20,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง หจก.ม่ันคงกิจการุญ หจก.ม่ันคงกิจการุญ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

20,000.00 บาท

2. จัดซ้ือผลไม้ (สับปะรด) 18,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางพเยาว์  ชุมเทพ นางพเยาว์  ชุมเทพ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 3,000 ก.ก. 18,000.00 บาท

3. จัดซ้ือมูลโค 10,000 ก.ก. 25,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน น.ส.สมลักษณ์  สูนย่ีขัน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

25,000.00 บาท

4. จัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1 รายการ 7,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอ เวิร์ค  อินเตอร์ บจ. ไอ เวิร์ค  อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

6,420.00 บาท

5 จ้างบ้ารุงรักษารถยนต์ทะเบียน บต 1221 45,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ บจ.โตโยต้า พาราก้อน มอเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปทุมธานี 35,850.26 บาท

6 จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และวัสดุ 8,508.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงดิน เพ่ือการวิเคราะห์ 8,508.00 บาท

จ้านวน 709 ตัวอย่าง

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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



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

ส านักงานพัฒนาท่ีดินเขต 1  จ.ปทุมธานี

7 ซ้ือวัสดุส้านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ 8,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 16 รายการ 7,790.00 บาท

8 ซ่อมตู้ดูดควัน (HOOD) 89,880.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรดักส์ บจ.เมเจอร์ไซแอนติฟิก โปรดักส์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

89,880.00 บาท

9 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพิพิธภัณฑ์ดิน 25,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศุภโชติ  วานิช นายศุภโชติ  วานิช เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 24,000.00 บาท

10 ซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านปราณีภัณฑ์ ร้านปราณีภัณฑ์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

6,339.00 บาท

11 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 12,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพีเอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 2 รายการ 11,074.50 บาท

12 ซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 6,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ. ไอเวิร์ค อินเตอร์ บจ. ไอเวิร์ค อินเตอร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

6,461.73 บาท

13 ซ้ือวัสดุส้ินเปลืองทางวิทยาศาสตร์ 50,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง บจ.อาร์เอสพ็เอ็น อินเตอร์เทรด บจ.อาร์เอสพ็เอ็น อินเตอร์เทรด เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 6 รายการ 49,316.30 บาท
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14 ซ้ือปุ๋ยคอก (มูลวัว) 62,500.00 บาท เฉพาะเจาะจง ร้านอ้านวยการเกษตร ร้านอ้านวยการเกษตร เป็นราคาท่ีเหมาะสม

จ้านวน 25 ตัน 62,500.00 บาท

15 จ้างบริการเตรียมตัวอย่างดิน ปุ๋ย และวัสดุ 6,996.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสายันต์  เลิศสันเทียะ นายสายันต์  เลิศสันเทียะ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ปรับปรุงดิน เพ่ือการวิเคราะห์ 6,996.00 บาท

จ้านวน 583 ตัวอย่าง

16 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา (คนพิการ) 15,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นางสาวนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน นางสาวนาฎธิดา  ชูวงษ์วาน เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - เจ้าหน้าท่ีธุรการ (10,000.00บาท/เดือน)

17 จ้างเหมาเอกชนบุคคลธรรมดา (คนพิการ) 15,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายสมนึก  ฟักเส็ง นายสมนึก  ฟักเส็ง เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - คนงานสนาม (10,000.00บาท/เดือน)

18 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 10,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายศรีพันธ์  ทัพไชย นายศรีพันธ์  ทัพไชย เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ 10,000.00 บาท

19 จ้างเหมาเอกชน (บุคคลธรรมดา) 9,000.00 บาท เฉพาะเจาะจง นายกฤษณะ  ศิริจันทร์ นายกฤษณะ  ศิริจันทร์ เป็นราคาท่ีเหมาะสม

 - พนักงานขับรถยนต์ 9,000.00 บาท

1.5 เดือน/15,000.00 บาท

1.5 เดือน/15,000.00 บาท
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