แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
ลําดับ
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาเตรียมวัสดุปลูกขาวโพด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
84,000.- บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

84,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นาย ชม บุญกมุติ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผูไดรับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือกโดย
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
ราคาตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
จาง
นาย ชม บุญกมุติ

เพื่อการผลิตพด.13 ไมคอรไรซา

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.48/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

สําหรับขาวโพด
2

จางเหมาวางระบบน้ําหยดใน

30,00๐.- บาท

30,00๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ชม บุญกมุติ

นาย ชม บุญกมุติ

แปลงวิจัยทดสอบการจัดการ

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.52/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ระบบน้ําที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตมันสําปะหลังในดินทราย
3

จางเหมาวางระบบน้ําหยดใน

50,000.- บาท

50,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา อยูแกว

นางสาวศิรประภา อยูแกว เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.53/2565

แปลงวิจัยทดสอบอิทธิพลของ

งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

การจัดการดินและน้ําตอการ
สะสมแปงในมันสําปะหลังในกลุม
ชุดดินที่ 33 จังหวัดกําแพงเพชร
4

จางเหมาทําบอดักตะกอนดินในพื้นที่ 40,000.- บาท
แปลงวิจัยทดสอบเรื่องการสะสม
ธาตุอาหารพืชจากการจัดการดิน
เพื่อปลูกมันสําปะหลังในดินทราย

40,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ชม บุญกมุติ

นาย ชม บุญกมุติ

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.54/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
ลําดับ
ที่
1

งานจัดซื้อจัดจาง
จางเหมาเตรียมวัสดุปลูกขาวโพด

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง
84,000.- บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

84,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ
นาย ชม บุญกมุติ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผูไดรับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือกโดย
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
ราคาตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
จาง
นาย ชม บุญกมุติ

เพื่อการผลิตพด.13 ไมคอรไรซา

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.48/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 2 มีนาคม 2565

สําหรับขาวโพด
2

จางเหมาวางระบบน้ําหยดใน

30,00๐.- บาท

30,00๐.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ชม บุญกมุติ

นาย ชม บุญกมุติ

แปลงวิจัยทดสอบการจัดการ

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.52/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

ระบบน้ําที่มีประสิทธิภาพในการ
ผลิตมันสําปะหลังในดินทราย
3

จางเหมาวางระบบน้ําหยดใน

50,000.- บาท

50,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวศิรประภา อยูแกว

นางสาวศิรประภา อยูแกว เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.53/2565

แปลงวิจัยทดสอบอิทธิพลของ

งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

การจัดการดินและน้ําตอการ
สะสมแปงในมันสําปะหลังในกลุม
ชุดดินที่ 33 จังหวัดกําแพงเพชร
4

จางเหมาทําบอดักตะกอนดินในพื้นที่ 40,000.- บาท
แปลงวิจัยทดสอบเรื่องการสะสม
ธาตุอาหารพืชจากการจัดการดิน
เพื่อปลูกมันสําปะหลังในดินทราย

40,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

นาย ชม บุญกมุติ

นาย ชม บุญกมุติ

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.54/2565
งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565

แบบ สขร.1

สรุปผลการดําเนินงานการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มีนาคม 2565
สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565
ลําดับ
ที่
5

6

7

8

งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จาง

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรและสารเคมี ๖,๕๗๓.๐๑ บาท ๖,๕๗๓.๐๑ บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกวดราคาจางขยายเชื้อสารเรง 1,361,700.- บาท1,361,700.- บาท วิธีประกวดราคา

รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ

เลขที่และวันที่ของสัญญา
ผูไดรับการคัดเลือก และ เหตุผลที่คัดเลือกโดย
หรือขอตกลงในการซื้อหรือ
ราคาตกลงซื้อหรือจาง
สรุป
จาง

บริษัท อารเอสพีเอ็น

บริษัท อารเอสพีเอ็น

เสนอราคาอยูในวงเงิน ใบสั่งจางเลขที่ บส.56/2565

อินเตอรเทรด จํากัด

อินเตอรเทรด จํากัด

งบประมาณที่ไดรับ

ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

-

-

-

อยูระหวางรางเอกสาร

ซุปเปอร พด.1, 2, 3, 6 และสารเรง

อิเล็กทรอนิกส

e-Bidding / ประกาศขึ้น

ซุปเปอร พด.7 พรอมขนสง (รอบ 2)

(e-bidding)

เว็บไซต

ประกวดราคาจางจางขยายเชื้อสารเรง 1,275,400.- บาท1,275,400.- บาท โดยวิธีประกวด 1. บจก. ซีโก ไฮ-ไบโอเทค
ซุปเปอร พด.1, 2, 3, 6 และสารเรง
ราคาอิเล็กทรอนิกส ราคา 1,085,850.- บาท
ซุปเปอร พด.7 พรอมขนสง (รอบที่ 1)
(e-bidding)

บจก. ซีโก ไฮ-ไบโอเทค
เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
ราคา 1,085,850.- บาท

สัญญาเลขที่ 2/2565

2. บจก. ปุยรุงเรือง
ราคา 1,265,197.- บาท
3. บจก. ไบโอฟล เทคโนโลยี
ราคา 1,146,612.- บาท
4. หจก. โปรบิซิเนส บุญ
ทรงสุข ราคา 1,267,000.ประกวดราคาซื้อจัดซื้อปูนเพื่อการเกษตร 2,771,000.- บาท2,771,000.- บาท โดยวิธีประกวด 1.บาท
หจก.ภูมิสวัสดิ์
หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล เปนผูเสนอราคาต่ําสุด
(โดโลไมท) จํานวน 1,630 ตัน พรอม
ราคาอิเล็กทรอนิกส ราคา 2,771,000.- บาท ราคา 2,766,110.- บาท
ขนสง
(e-bidding) 2. หจก.เชียงใหมลิ้มศักดากุล
ราคา 2,766,110.- บาท

วันที่ 21 มีนาคม 2565

สัญญาเลขที่ 3/2565
วันที่ 28 มีนาคม 2565

