
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000     นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยำมรักษำควำมปลอดภัย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2       จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงวำรี งำมเลิศ 8,000     นำงวำรี งำมเลิศ 8,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3       จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000     นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4       จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000     นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 พฤษภาคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000     นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6       ค่ำท ำ พรบ.รถยนต์รำชกำร 4,516.47        วิธีเฉพำะ บ.สินม่ันคงประกันภัย 4,516.47     บ.สินม่ันคงประกันภัย 4,516.47       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7       ค่ำส่งไปรษณีย์ 42            วิธีเฉพำะ บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 42          บริษัทไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 42           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8       ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2,900       วิธีเฉพำะ บริษัทเพำเวอร์บำย จ ำกัด 2,900     บริษัทเพำเวอร์บำย จ ำกัด 2,900      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(จัดซ้ือล ำโพง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 พฤษภาคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำเก็บขยะ 300          วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300       อบต.ทับตีเหล็ก 300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนมีนำคม  2564 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10     ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 3,000       วิธีเฉพำะ นำซ่ำแอร์ 3,000     นำซ่ำแอร์ 3,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน
กค - 5294 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

11     ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 3,000       วิธีเฉพำะ นำซ่ำแอร์ 3,000     นำซ่ำแอร์ 3,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน
กจ 7102 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

12     ค่ำหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์ 4,200       วิธีเฉพำะ บริษัท เจ ที โอเอ 4,200     บริษัท เจ ที โอเอ 4,200      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึกToner Pantum PC210EV เจำะจง ซัพพลำยส์ จ ำกัด ซัพพลำยส์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 พฤษภาคม 2564






