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แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสงหาคม พ.ศ.2552

สานักงานจังหวดปทุมธานี

ลาดับที่
โครงการ/งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงนประเมิน ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผูที่ไดรับการคัดเลอกและราคา เหตุผลที่คัดเลอก

(ราคากลาง) ( กราย

1 จดซื้อวัสดุสานักงาน 26,318               รานปทุมธานีเครื่องเขียน รานปทุมธานีเครื่องเขียน ราคาเหมาะสม

2 จดซื้อหมกคอมพิวเตอร 62,120.00          รานพีเอ็ม คอมพิวเตอร รานพีเอ็ม คอมพิวเตอร ราคาเหมาะสม

3 จดซื้อหนังสอสาหรับมมหนังสอสานักงานจังหวัด 4,498.25            บ.ซเอ็ดยูเคชั่น จากัดมหาชน สาขาโลตัสปทุมธานี บ.ซเอ็ดยูเคชั่น จํากัดมหาชน สาขาโลตัสปทุมธานี ราคาเหมาะสม

4 จดซื้อวัสดุสานักงาน 4,528.00            รานทีพี ซพพลาย รานทีพี ซัพพลาย ราคาเหมาะสม

5 จดจางผลิตโปสเตอรประชาสมพันธ 74,900.00          บรษัท ไนน เฟซ พรนติ้ง จากัด บร  ไนน เฟซ พรนต  ากัด ราคาเหมาะสม

6 จดทําอาหารกลอง 7,000.00            นายสุธีร เรืองสวรรณ นายสุธีร เรืองสวรรณ ราคาเหมาะสม

7 จดจางทําดอกไม 1,600.00            นางกาญจนา จนทรพิเชษฐ นางกาญจนา จนทรพิเชษฐ ราคาเหมาะสม

8 จดจางถายเอกสารเขาเลม 34,500.00          ราน Copy Service ราน Copy Service ราคาเหมาะสม



แบบ สขร. 1

บาท ส.ต.

1 ซื้อน้ํามันรถยนต จํานวน 4 คัน เดือน ก.ค. 2552 3,665           - พิเศษ หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม

2 จัดจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน 6,950           - ตกลงราคา นางจิรวดี  ฟกประยูร นางจิรวดี  ฟกประยูร ราคาเหมาะสม

5 คน เดือนกรกฎาคม  2552  (37,750.-  บาท) 7,700           - ตกลงราคา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา ราคาเหมาะสม

7,700           - ตกลงราคา น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร ราคาเหมาะสม

7,700           - ตกลงราคา น.ส.วันดี  เปนสุข น.ส.วันดี  เปนสุข ราคาเหมาะสม

7,700           - ตกลงราคา น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม ราคาเหมาะสม

3 จัดจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 3 คน 8,500           - ตกลงราคา นายสมศักดิ์    แกวมุข นายสมศักดิ์    แกวมุข ราคาเหมาะสม

เดือนกรกฎาคม  2552  (24,940.- บาท) 8,500           - ตกลงราคา นายอนันต   ฝงแกว นายอนันต   ฝงแกว ราคาเหมาะสม

7,940           - ตกลงราคา นายชุบ  ทาพะเนตร นายชุบ  ทาพะเนตร ราคาเหมาะสม

4 จัดจางเหมาฯ พนักงานธุรการ จํานวน 1 คน เดือน ก.ค..52 7,700           - ตกลงราคา น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ ราคาเหมาะสม

5 จัดจางเหมาฯ ทําความสะอาดอาคารฯ เดือน ก.ค.52  9,630           - ตกลงราคา หจก. ศรีสุนทร  บริการ หจก. ศรีสุนทร  บริการ ราคาเหมาะสม

6 ซื้อน้ํามันรถยนต 4 คัน เดือน ก.ค. 2552 งปม.ตางดาว 17,496         70  ตกลงราคา หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม หจก. พึ่งสุขปโตรเลียม ราคาเหมาะสม

7 จางเหมาทําตรายาง  จํานวน 3 อัน 390                - ตกลงราคา รานโฟรทแจน  พริ้นติ้ง  (1999) รานโฟรทแจน  พริ้นติ้ง  (1999) ราคาเหมาะสม

8 จางเหมาบริการตัดหญา ตัดแตงกิ่งไมพุมไม เดือน ก.ค.52 1,500           - ตกลงราคา นายธานี  รอบคอบ นายธานี  รอบคอบ ราคาเหมาะสม

9 จางเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดฯ 1,880           - ตกลงราคา นางจิรวดี  ฟกประยูร นางจิรวดี  ฟกประยูร ราคาเหมาะสม

จนท.บันทึกฯ และพนง.ธุรการ 1,880           - ตกลงราคา น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ ราคาเหมาะสม

10 จางเหมาฯ ตัดสติ๊กเกอรชื่อ-ตําแหนงสวัสดิการฯ 150                - ตกลงราคา วรรณชัยอารตชอป วรรณชัยอารตชอป ราคาเหมาะสม

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (สิงหาคม  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป



แบบ สขร. 1

บาท ส.ต.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (สิงหาคม  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

11 จางซอมแซมรถยนต ยกง-4384 ปทุมธานี 1,128           85  ตกลงราคา รานวิเชียรยางยนต รานวิเชียรยางยนต ราคาเหมาะสม

12 คาเชาพื้นที่จัดอบรมไขหวัดใหญ 2009 จํานวน 1/2 วัน 35,000           - ตกลงราคา บ.เอ็นซีซีแมนเนจเมนทแอนดดิเวลลอบเมสทจ. บ.เอ็นซีซีแมนเนจเมนทแอนดดิเวลลอบเมสทจ. ราคาเหมาะสม

13 จางเหมาฯ เก็บขยะ เดือนมิถุนายน  2552 100                - ตกลงราคา องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย ราคาเหมาะสม

14 จางเหมาฯ เก็บขยะ เดือนกรกฎาคม  2552 100                - ตกลงราคา องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย ราคาเหมาะสม

15 ซื้อน้ําดื่ม เดือน กรกฎาคม 2552 600              - ตกลงราคา บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม บจก. ทีทีซี น้ําดื่มสยาม ราคาเหมาะสม

16 ซื้อธงชาติไทย  ธงอักษรและปายพลาสติก สก. 785              - ตกลงราคา ศึกษาภัณฑจังหวัดปทุมธานี ศึกษาภัณฑจังหวัดปทุมธานี ราคาเหมาะสม

17 จางเหมา ฯ จนท.รปภ. จํานวน 2 คน เดือน ก.ค. 2552 23,980           - พิเศษ สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก สนง.รปภ.องคการสงเคราะหทหารผานศึก ราคาเหมาะสม

18 จางลางอัดภาพจากกลองดิจิตอล 29 ภาพ 100                - ตกลงราคา ราน Dicital World ราน Dicital World ราคาเหมาะสม

19 ซื้อหนังสือพิมพ 3 ฉบับ/วัน เดือกรกาคม 2552 600                - ตกลงราคา รานบุญโยสิทธิธรรม รานบุญโยสิทธิธรรม ราคาเหมาะสม

20 จางเหมาฯ ตัดสติ๊กเกอรชื่อ-สกุล สวัสดิการฯ 100                - ตกลงราคา วรรณชัยอารตชอป วรรณชัยอารตชอป ราคาเหมาะสม

21 ซื้อกระดาษปดจมูกและเจลลางมือ อบรมไขหวัดใหญ             4,990 - ตกลงราคา องคการเภสัชกรรม สาขารังสิต องคการเภสัชกรรม สาขารังสิต ราคาเหมาะสม

22 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อจัดทําบอรดอบรมไขหวัดใหญ 375                - ตกลงราคา ราน ซี แอนด ซี เซ็นเตอร ราน ซี แอนด ซี เซ็นเตอร ราคาเหมาะสม

23 ซื้อวัสดุสํานักงานเพื่อจัดอบรมโครงการโรงงานสีขาว 900                - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

24 ซื้อวัสดุlสํานักงาน งปม.ตางดาว  จํานวน 10 รายการ    1,722             - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

25 จางเหมาทําปายปชส.และตกแตงสถานอบรมไขหวัดใหญ 3,000             - ตกลงราคา นางบุญเทียน  เปนสุข นางบุญเทียน  เปนสุข ราคาเหมาะสม



แบบ สขร. 1

บาท ส.ต.

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางในรอบเดือน  (สิงหาคม  2552)

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี

ลําดับที่ รายงานขอจัดซื้อ-จัดจาง
วงเงินงบประมาณ วิธีจัดซื้อ/   

 จัดจาง

        ผูเสนอราคาและราคา         

ที่เสนอ (ทุกราย)
ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

26 ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องพิมพสําเนาจัดอบรม 2 รายการ 9,362             50  ตกลงราคา บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด ราคาเหมาะสม

27 จางเหมาฯ เก็บขยะ เดือนกรกฎาค  2552 100                - ตกลงราคา องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย องคการบริหารสวน ต.สวนพริกไทย ราคาเหมาะสม

28 จางเหมาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและในวันหยุดฯ 840              - ตกลงราคา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา ราคาเหมาะสม

จนท.บันทึกฯ และพนง.ธุรการ 840              - ตกลงราคา น.ส.วันดี  เปนสุข น.ส.วันดี  เปนสุข ราคาเหมาะสม

29
ซื้อครุภัณฑโฆษณาฯ กลองบันทึกภาพเคลื่อนไหว(วีดีโอ 

Handycam  SONY รุน DCR-SR87E จํานวน 1 เครื่อง)
          24,490  - ตกลงราคา นายสิทธิชัย  ลดขุนทด นายสิทธิชัย  ลดขุนทด ราคาเหมาะสม

30 ซื้อวัสดุสํานักงาน  จํานวน 14 รายการ        27,960           - ตกลงราคา บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ บ. ออฟฟซคลับ(ไทย) จ. สุขสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

31 จัดจางเหมาบริการพนักงานขับรถยนต จํานวน 3 คน 8,220           - ตกลงราคา นายสมศักดิ์    แกวมุข นายสมศักดิ์    แกวมุข ราคาเหมาะสม

เดือนสิงหาคม  2552  (24,940.- บาท) 8,500           - ตกลงราคา นายอนันต   ฝงแกว นายอนันต   ฝงแกว ราคาเหมาะสม

8,220           - ตกลงราคา นายชุบ  ทาพะเนตร นายชุบ  ทาพะเนตร ราคาเหมาะสม

32 จัดจางเหมาฯ พนักงานธุรการ จํานวน 1 คน เดือน ก.ค..52 7,450           - ตกลงราคา น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ น.ส.รัชตะวัน เปลี่ยนสันเที๊ยะ ราคาเหมาะสม

33 จัดจางเหมาบริการเจาหนาที่บันทึกขอมูล  จํานวน 6,450           - ตกลงราคา นางจิรวดี  ฟกประยูร นางจิรวดี  ฟกประยูร ราคาเหมาะสม

5 คน เดือนสิงหาคม  2552  (35,125.-  บาท) 7,075           - ตกลงราคา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา น.ส.ภัทราภรณ   ปูนเตา ราคาเหมาะสม

6,950           - ตกลงราคา น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร น.ส.สุภัสสา  วงษบุตร ราคาเหมาะสม

7,450           - ตกลงราคา น.ส.วันดี  เปนสุข น.ส.วันดี  เปนสุข ราคาเหมาะสม

7,200           - ตกลงราคา น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม น.ส.เกษมศรี  จันทรพรหม ราคาเหมาะสม



ล าดับท่ี วงเงินประเมิน ผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ 

(ราคากลาง) (ทุกราย)

1 ค่าเช่าอาคารส านกังาน 25,000                      ตกลงราคา น.ส.ชลดา  เลิศสวัสดิ์ น.ส.ชลดา  เลิศสวัสดิ์ ราคาเหมาะสม

2 ซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อลื่น 4,770.00                   ตกลงราคา บจก.กล่ าปลีคมสัน บจก.กล่ าปลีคมสัน ราคาเหมาะสม

3 ซ้ือหนงัสือพิมพ์ 200.00                      ตกลงราคา ร้านแสงสุวรรณ ร้านแสงสุวรรณ ราคาเหมาะสม

4 ค่าเก็บขยะมูลฝอย 80.00                        กรณีพิเศษ เทศบาลเมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี ราคาเหมาะสม

5 ซ้ือน้ าดื่มของส านกังาน 450.00                      ตกลงราคา ร้านน้ าดื่มสามโคก ร้านน้ าดื่มสามโคก ราคาเหมาะสม

6
จ้างท ากระเปา๋เอกสารประกอบการอบรม

โครงการส ามะโนประชากร 2553
800.00 ตกลงราคา หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์ หจก.นทันติ แบก๊เฮ้าส์ ราคาเหมาะสม

7 ถ่ายเอกสารท าปกพร้อมเข้าเล่ม 453.00 ตกลงราคา ศูนย์ถ่ายเอกสาร ศูนย์ถ่ายเอกสาร ราคาเหมาะสม

8 ซ้ือเคร่ืองเขียนประกอบการอบรม 920.00 ตกลงราคา บจก.ออฟฟิช คลับ (ไทย) บจก.ออฟฟิช คลับ (ไทย) ราคาเหมาะสม

9 ถ่ายน้ ามันเคร่ืองรถยนต์ส่วนกลาง 2471.70 ตกลงราคา บจก.มิตซูร่ิงเจริญ บจก.มิตซูร่ิงเจริญ ราคาเหมาะสม

10 ซ้ือหมึกเคร่ืองโทรสาร 6848.00 ตกลงราคา บจก.ปทมุธาน ีออโตเมช่ัน บจก.ปทมุธาน ีออโตเมช่ัน ราคาเหมาะสม

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม พ.ศ.2552

ส านักงานสถติิจังหวัดปทุมธานี

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือก

และราคา
เหตุผลท่ีคัดเลือกวิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง



สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม  ๒๕๕๒                                                                  แบบ  สขร. 1. 
สํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี 

ลําดับที่ งานจัดชื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ

(ราคากลาง) 
วิธีชื้อ/วิธีจาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและ

ราคา 
เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป 
๑. จางเหมาบริการทําความสะอาด         ๔,๖๐๐.- ตกลงราคา นางสาวนารี  ไชยนา 

เปนเงิน ๔,๖๐๐.-บาท 
นางสาวนารี  ไชยนา 

เปนเงิน ๔,๖๐๐.-บาท 
เปนราคาที่เหมาะสม 

๒. จางเหมาบริการขับรถยนต        ๗,๖๐๐- ตกลงราคา นายชัยรัตน  ไตแสง 

เปนเงิน ๗,๖๐๐.-บาท 
นายชัยรัตน  ไตแสง 

เปนเงิน ๗,๖๐๐.-บาท 
เปนราคาที่เหมาะสม 

๓. จางเหมายามรักษาสถานที่ราชการ 
 

๖,๐๐๐.- ตกลงราคา นายอาฤทธ  แกวเทศ 
เปนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท 

นายอาฤทธ  แกวเทศ 
เปนเงิน ๖,๐๐๐.-บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๔. บริการใหเชาเหมายานพาหนะ 

 
๑๙,๖๘๐.- สอบราคา บริษัท เพ็ญพจนดีเวลอปเมนทจํากัด 

เปนเงิน  ๑๙,๖๘๐.-บาท 

บริษัท เพ็ญพจนดีเวลอปเมนท จํากัด 
เปนเงิน  ๑๙,๖๘๐.-บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๕. คาถายเอกสาร ๘๓๔.- ตกลงราคา รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน  ๘๓๔.-  บาท 

รานเทคนิค COPY 
เปนเงิน  ๘๓๔.-  บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๖. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน(น้ําดื่ม) ๒๐๐.- ตกลงราคา รานน้ําดื่มสามโคก 

เปนเงิน  ๒๐๐.- บาท 

รานน้ําดื่มสามโคก 

เปนเงิน  ๒๐๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

๗. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔,๙๙๘.- ตกลงราคา รานปทุมธานี เครื่องเขียน 
เปนเงิน  ๔,๙๙๘.- บาท 

รานปทุมธานี เครื่องเขียน 
เปนเงิน  ๔,๙๙๘.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

      ๘. จัดจางวัสดุโฆษณาและเผยแผ (ลางอัดรูปภาพ) ๗๒.- ตกลงราคา รานปทุมโฟโตเอ็กซเพรส 
เปนเงิน  ๗๒.- บาท 

รานปทุมโฟโตเอ็กซเพรส 
เปนเงิน  ๗๒.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

      ๙. จัดซื้อวัสดุ (หนังสือพิมพ) ๑๘๐.- ตกลงราคา รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๑๘๐.- บาท 

รานแสงสุวรรณ 

เปนเงิน  ๑๘๐.- บาท 

เปนราคาที่เหมาะสม 

 
 
 
 
 



                

               แบบ  สขร. ๑ 

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ / จัดจางในรอบเดือน  สิงหาคม   ๒๕๕๒ 

สํานักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธาน ี

 

ลําดับ

ที่ 

โครงการ/งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีจัดซื้อ / 

จัดจาง 

ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ 

(ทุกราย) 

ผูที่ไดรับการคดัเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

โดยสังเขป 

๑. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๑๐,๗๐๐.๐๐ ตกลงราคา บ. อินฟนิท อิเลคทริค (ประเทศ

ไทย) จาํกัด 

บ. อินฟนิท อิเลคทริค (ประเทศ

ไทย) จาํกัด 

ราคาเหมาะสม 

๒. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๓,๗๒๔.๐๐ ตกลงราคา บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

บ. โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

ราคาเหมาะสม 

๓. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๔,๔๙๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัทโฮม  โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)  สาขารังสิต 

บริษัทโฮม  โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน)  สาขารังสิต 

ราคาเหมาะสม 

๔. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๘,๐๐๐.๐๐ ตกลงราคา นายสุนทร  ยอดเณร นายสุนทร  ยอดเณร ราคาเหมาะสม 

๕. จัดซื้อวัสดุสํานักงาน ๒,๑๔๐.๐๐ ตกลงราคา บริษัท ดับเบิ้ลพี พิมพสวย  จาํกัด บริษัท ดับเบิ้ลพี พิมพสวย  จาํกัด ราคาเหมาะสม 
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            แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2552

 สํานักงานคลังจังหวดปทุมธานี

 ลาดับที่  งานจัดซื้อจัดจาง
 วงเงินงบประมาณ

ราคากลาง
 วธีซื้อ / จาง  ผเสนอราคาและราคาที่เสนอ  ผไดรับการคัดเลือกและราคา

 เหตผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป

1  ดซอวสดสํานักงาน  200.-  ตกลงราคา  รานแสงสุวรรณ  รานแสงสุวรรณ  ราคาเหมาะสม

2  จัดซื้อวสดสํานักงาน 594.-  ตกลงราคา  พ แอนด ที บริการน้ําดื่ม  พ แอนด ที บริการน้ําดื่ม  ราคาเหมาะสม

3  ดซอวสดสํานักงาน 2,772.-  ตกลงราคา  บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  บ.สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน)  ราคาเหมาะสม

4  ดจางทํากุญแจประตูหองคลังจังหวด  170.-  ตกลงราคา  นายพรชย    อุดมโชคมหาศาล  นายพรชย    อุดมโชคมหาศาล  ราคาเหมาะสม

5  ดซอวสดเชอเพลิงและหลอลน 1,300.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

6  ดซอวสดเชอเพลิงและหลอลน 1,500.-  ตกลงราคา  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  บริษัท กล่ําปลีคมสัน จํากัด  ราคาเหมาะสม

7  ดจางเหมาซอมแซมบานพักคลังจังหวด  530,000.- สอบราคา หจก.พ เซอรวส วอเตอร คอม. หจก.พ เซอรวส วอเตอร คอม.  ราคาเหมาะสม



แบบ สขร. 1 

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนสิงหาคม 2552 

สํานักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี 

 

ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

1. จางเหมารถยนตฯ เขารวมงานเฉลิมพระ

เกียรติ จํานวน 1 คัน 

800 บาท ตกลงราคา นายคมสันต   แยมชื่น  นายคมสันต   แยมชื่น  ราคาต่ําสุด 

2. จางเหมารถยนตฯ เขารวมงานเฉลิมพระ

เกียรติ จํานวน 2 คัน 

1,800 บาท ตกลงราคา นางสาวดําเนนิ   หามนตรี  นางสาวดําเนนิ   หามนตรี  ราคาต่ําสุด 

3. จางเหมารถยนตฯ เขารวมงานเฉลิมพระ

เกียรติ จํานวน 1 คัน 

1,400 บาท ตกลงราคา นางสาวรัชนี   วันหวัง  นางสาวรัชนี   วันหวัง  ราคาต่ําสุด 

4. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นายประดิษฐ   กินชุ  นายประดิษฐ   กินชุ  ราคาต่ําสุด 

5. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นายชาลี   อยูยนื  นายชาลี   อยูยนื  ราคาต่ําสุด 

6. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นายอําพล   ปานมวง  นายอําพล   ปานมวง  ราคาต่ําสุด 

7. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นายสําราญ   อินทร  นายสําราญ   อินทร  ราคาต่ําสุด 

8. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นายธวัชชัย   ถนอมลิขิต  นายธวัชชัย   ถนอมลิขิต  ราคาต่ําสุด 
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ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

9. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว อําเภอลาดหลุมแกว 

3,200  บาท ตกลงราคา นางสาววนัดี   เสียงอยู  นางสาววนัดี   เสียงอยู  ราคาต่ําสุด 

10. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว 1 แปลง 

3,200  บาท ตกลงราคา นางปราณี   เขยีววงศใหม  นางปราณี   เขยีววงศใหม  ราคาต่ําสุด 

11. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว 1 แปลง 

3,200  บาท ตกลงราคา นางสาวละไม   เอี่ยมปาน  นางสาวละไม   เอี่ยมปาน  ราคาต่ําสุด 

12. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว 1 แปลง 

3,200  บาท ตกลงราคา นายปวิช   แตงเผือก  นายปวิช   แตงเผือก  ราคาต่ําสุด 

13. จางเหมาเกษตรกรในการจดัทําแปลงสํารวจ

โรคแมลงศัตรูขาว 1 แปลง 

3,200  บาท ตกลงราคา นางทองคํา   เจริญเชื้อ  นางทองคํา   เจริญเชื้อ  ราคาต่ําสุด 

14. ซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน 7 รายการ 8,500  บาท ตกลงราคา นายสมชาย   เทพคุมกัน  นายสมชาย   เทพคุมกัน  ราคาต่ําสุด 

15. ซื้อวัสดุโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ 

จํานวน 4 รายการ 

2,000 บาท ตกลงราคา 

 

นายอภิรัตน   ทิมครับ  นายอภิรัตน   ทิมครับ  ราคาต่ําสุด 

 

16. จางเหมาทําปายไวนนิว่ ขนาด 4 x 6  เมตร 

จํานวน 1 ปาย 

4,500 บาท ตกลงราคา 

 

นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

 

17. จางเหมาทําปายผาเปดโครงการฯ              

ขนาด 0.9 x 4  เมตร จํานวน 1 ปาย 

600 บาท ตกลงราคา 

 

นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

 

18. จางเหมาจดัทําเอกสารคูมือประชุม

คณะอนกุรรมการวิสาหกจิชมุชน 25 เลม 

1,250 บาท ตกลงราคา 

 

นายอนุชา   สุวรรณโชติ  นายอนุชา   สุวรรณโชติ  ราคาต่ําสุด 
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ลําดับ

ที่ 

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินงบประมาณ 

(ราคากลาง) 

วิธีซื้อ / จาง ผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสังเขป 

19. จางเหมาทําปายผาเปดงาน ขนาด 0.9 x 4  

เมตร จํานวน 2 ผืน 

2,000 บาท ตกลงราคา 

 

นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

 

20. จางทําโลห จํานวน 2 รายการ 2,000  บาท ตกลงราคา นายธีรพล   ธรรมโกศล  นายธีรพล   ธรรมโกศล  ราคาต่ําสุด 

21. จางทําเอกสารคูมือการประชุม

คณะอนกุรรมการ จํานวน 23 เลม 

1,150  บาท ตกลงราคา 

 

นายอนุชา   สุวรรณโชติ  นายอนุชา   สุวรรณโชติ  ราคาต่ําสุด 

 

22. จางทําโลหรางวัล 6 โลห 6,000  บาท ตกลงราคา รานธนะศิลป  รานธนะศิลป  ราคาต่ําสุด 

23. จางเหมาทําประกาศนยีบัตร 23 กรอบ 3,082  บาท ตกลงราคา รานสมบูรณกรอบรูป  รานสมบูรณกรอบรูป  ราคาต่ําสุด 

24. ซื้อวัสดุสํานักงาน 6 รายการ 4,000  บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 

25. ซื้อวัสดุสํานักงาน 4 รายการ 625  บาท ตกลงราคา นายสมชาย   เทพคุมกัน  นายสมชาย   เทพคุมกัน  ราคาต่ําสุด 

26. จางเหมาซอมแอร จํานวน 1 เครื่อง  

3 รายการ 

5,029  บาท ตกลงราคา หจก. สกายเทครดดิ้ง จก.  หจก. สกายเทครดดิ้ง จก.  ราคาต่ําสุด 

27. ซื้อวัสดุสํานักงาน กระดาษ A4  52 รีม 6,500 บาท ตกลงราคา รานปทุมธานีเครื่องเขียน  รานปทุมธานีเครื่องเขียน  ราคาต่ําสุด 
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