
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำกำกน้ ำตำล 12,000 วิธีเฉพำะ หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 12,000 หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 12,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ผลิตน้ ำหมักชีวำภำพ จำก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
สำรเร่ง พด.6) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
2     ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมัก 34,500 วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 34,500 นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 34,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชีวภำพ (จ ำนวน 6,900ขวด) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3     ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000      วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000     นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4     ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000      วิธีเฉพาะ นางวารี  งามเลิศ 8,000     นางวารี งามเลิศ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ธันวาคม  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่าสนับสนุนการ 8,000      วิธีเฉพำะ นำยสมคิด แก้วปำน 8,000     นำยสมคิด แก้วปำน 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6     ค่าสนับสนุนการ 8,000      วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000     น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7     ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000      วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000     นางวารี งามเลิศ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8     ค่าท าป้ายไวนิล 720         วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 720       ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 720          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี 1 ธันวาคม  2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำขยะมูลฝอย 300         วิธีเฉพำะ อบต.ทับตึเหล็ก 300       อบต.ทับตึเหล็ก 300          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10   ค่าส่งไปรษณีย์ 67           วิธีเฉพาะ บริษัทไปรษณีย์ไทย 67          บริษัทไปรษณีย์ไทย 67            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11   ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 1,024      วิธีเฉพาะ สุพรรณฮาร์ดแวร์ 1,024     สุพรรณฮาร์ดแวร์ 1,024       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(อุปกรณ์ห้องน้ า) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12   ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 2,940 วิธีเฉพาะ ร้านกวางทอง 2,940 ร้านกวางทอง 2,940 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(รองเท้าบู๊ท) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี 1 ธันวาคม  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำโทรศัพท์ 110.21 วิธีเฉพำะ บ.โทรคมนำคม 110.21 บ.โทรคมนำคม 110.21 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(เบอร์ 035-969945) เจำะจง แห่งชำติ จ ำกัด แห่งชำติ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14   ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000      วิธีเฉพำะ บ.แอดวำนซ์ ไวร์เลส 1,000     บ.แอดวำนซ์ ไวร์เลส 1,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ ำเดือนตุลำคม 256 เจำะจง เน็ทเวอร์ค จ ำกัด เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15   ค่ำโทรศัพท์ 144.45 วิธีเฉพำะ บ.โทรคมนำคม 144.45 บ.โทรคมนำคม 144.45 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(เบอร์ 035-454081) เจำะจง แห่งชำติ จ ำกัด แห่งชำติ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16   ค่าวัสดุการเกษตร 1,005.80 วิธีเฉพาะ บ.ชัยสุวรรณวัสดุดี 1,005.80 บ.ชัยสุวรรณวัสดุดี 1,005.80 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(อุปกรณ์เคร่ืองตัดหญ้า) เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564

ณ วันท่ี 1 ธันวาคม  2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้ำ 400 วิธีเฉพำะ จักรศิลป์กำรไฟฟ้ำ 400 จักรศิลป์กำรไฟฟ้ำ 400 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(อุปกรณ์พัดลม ใบพัด) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18   ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,306      วิธีเฉพำะ บ.สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1,306     บ.สยำมแม็คโคร จ ำกัด 1,306       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19   ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1,490 วิธีเฉพำะ พูนเจริญโชค 1,490 พูนเจริญโชค 1,490 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤศจิกายน 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี 1 ธันวาคม  2564




