
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำยสุทิน เกิดสมนึก 7,000     นำยสุทิน เกิดสมนึก 7,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยำมรักษำควำมปลอดภัย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2       จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงวำรี งำมเลิศ 7,000     นำงวำรี งำมเลิศ 7,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3       จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด เกิดสมนึก 7,000     นำยสมคิด เกิดสมนึก 7,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4       จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 7,000     นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 7,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้ำงเหมำคนงำน 7,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 7,000     นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 7,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6       ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 13,037.95      วิธีเฉพำะ บริษัท มิตซู 13,037.95   บริษัท มิตซู 13,037.95     มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง ช.เอรำวัณ สุพรรณบุรี ช.เอรำวัณ สุพรรณบุรี ครบถ้วน เสนอรำคำ

จ ำกัด จ ำกัด เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7       จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 515          วิธีเฉพำะ บริษัท ซีอำร์ซี 515       บริษัท ซีอำร์ซี 515         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ไทวัสดุ จ ำกัด ไทวัสดุ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

สำขำ สุพรรณบุรี สำขำ สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8       จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 600          วิธีเฉพำะ นำงเศรณี  อินทร์ตุ้ม 600       นำงเศรณี  อินทร์ตุ้ม 600         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ธงชำติ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 12,577.89      วิธีเฉพำะ บ.อีซูซุ อ้ึงง่วนไต๋ 12,547.89   บ.อีซูซุ อ้ึงง่วนไต๋ 12,547.89     มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง สุพรรณ จ ำกัด สุพรรณ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10     เบิกเงินค่ำจัดส่งไปรษณีย์ 252.00           วิธีเฉพำะ บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 252.00        บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 252.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11     ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000       วิธีเฉพำะ บ.แอดวำนซ์อินโฟร์ 1,000     บ.แอดวำนซ์อินโฟร์ 1,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง  เซอร์วิส จ ำกัด  เซอร์วิส จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12     ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 13,000     วิธีเฉพำะ บริษัท หลักเมืองถำวร 13,000   บริษัท หลักเมืองถำวร 13,000    มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง 2004 จ ำกัด 2004 จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำย 9,600         วิธีเฉพำะ บริษัท เจ.ที.โอเอ 9,600       บริษัท เจ.ที.โอเอ 9,600         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เอกสำรย่ีห้อSHARP เจำะจง  ซัพพลำยส์ จ ำกัด  ซัพพลำยส์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14     ค่ำโทรศัพท์ส ำนักงำน 123.96       วิธีเฉพำะ บริษัท ทีโอที จ ำกัด 123.46     บริษัท ทีโอที จ ำกัด 123.46       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 350          วิธีเฉพำะ ร้ำนสุพรรณบุ๊คเซนเตอร์ 350       ร้ำนสุพรรณบุ๊คเซนเตอร์ 350         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,600       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 3,600     สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 3,600      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง แอนโอเอ แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 เปล่ียนฟิล์มกันควำมร้อน 1,500         วิธีเฉพำะ ร้ำนนำซ่ำแอร์ 1,500       ร้ำนนำซ่ำแอร์ 1,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18     จัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 39,600       วิธีเฉพำะ ร้ำนสุพิชญำกำรเกษตร 39,600     ร้ำนสุพิชญำกำรเกษตร 39,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19     จ้ำงเหมำใส่ปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ี 9,000       วิธีเฉพำะ นำยศรัณยู คงสมจิตต์ 9,000     นำยศรัณยู คงสมจิตต์ 9,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20     จ้ำงเหมำใส่ปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ี 14,500     วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 14,500   นำยสมพร ศรีศักดำ 14,500    มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 จ้ำงเหมำใส่ปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ี 8,500       วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ สวัสดี 8,500     นำยสุวิทย์ สวัสดี 8,500      มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22     ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิ 25,000       วิธีเฉพำะ นำยประสงค์ สุกใส 25,000     นำยประสงค์ สุกใส 25,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ทัศน์ ตัดแต่งก่ิงไม้ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
บริเวณรอบสถำนีฯ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
23     จ้ำงเหมำใส่ปุ๋ยหมักในพ้ืนท่ี 6,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวช่อเพ็ชร 6,000     นำงสำวช่อเพ็ชร 6,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงกำรหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก เจำะจง      ศรีทองสุข      ศรีทองสุข ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24     ค่ำโทรศัพท์ 195.38     วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม 195.38   บ.กสท.โทรคมนำคม 195.38    มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง   จ ำกัด   จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน  2563


