
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 จ้างเหมาคนงาน 8,000      วิธีเฉพาะ นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2      จ้างเหมาคนงาน 8,000      วิธีเฉพาะ นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3      จ้างเหมาคนงาน 8,000      วิธีเฉพาะ นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

4      จ้างเหมาคนงาน 8,000      วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000       นางวารี งามเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

5 จ้างเหมาคนงาน 8,000      วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยามรักษาความปลอดภัย) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6      ค่าวัสดุการเกษตร 43,000   วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 43,000     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 43,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการธนาคารสินค้า เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
(ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) เหมาะสมภายใน
(กากน้ าตา สมุนไพร เมล็ดสะเดาบด ผลไม้) วงเงินงบประมาณ

7      ค่าจ้างไถดะและไถแปร 18,000      วิธีเฉพาะ นางสวณีย์ โพธ์ิรัง 18,000     นางสวณีย์ โพธ์ิรัง 18,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
การเกษตร ภายใต้แผนบูรณา เหมาะสมภายใน
การพัฒนาท่ีดิน (ภาคกลาง) วงเงินงบประมาณ

8      ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 23,800      วิธีเฉพาะ บริษัท หลักเมือง 23,800       บริษัท หลักเมือง 23,800             มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะ เจาะจง ถาวร 2004 จ ากัด ถาวร 2004 จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
เปล่ียนยางนอกBS 265/65R17D654 เหมาะสมภายใน
4 เส้น วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

9 ค่าไถ(ไถดะและไถแปร) 9,000      วิธีเฉพาะ นายผดุง ใจน้อย 9,000       นายผดุง ใจน้อย 9,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

10    ค่าป้ายเหล็ก พร้อมขา 2,000      วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการัดระบบอนุรักษ์ดิน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
และน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้น เหมาะสมภายใน
โตเร็ว(แบบด าเนินการเอง) วงเงินงบประมาณ

11    ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500        วิธีเฉพาะ หสน.สหยนต์ สุพรรณบุรี 500         หสน.สหยนต์ สุพรรณบุรี 500              มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(น้ ามันเคร่ืองตัดหญ้า) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
12    ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 12,835.72   วิธีเฉพาะ บริษัท โตโยต้า 12,835.72      บริษัท โตโยต้า 12,835.72        มีคุณสมบัติถูกต้อง

รถยนต์ราชการ หมาย เจาะจง สุพรรณบุรี ผู้จ าหน่าย สุพรรณบุรี ผู้จ าหน่าย ครบถ้วน เสนอราคา
เลขทะเบียน โตโยต้า จ ากัด โตโยต้า จ ากัด เหมาะสมภายใน
กท 9475 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

13 ค่าจ้างขุดหลุมและปลูก 3,000        วิธีเฉพาะ นายพิชิต เกียรติสมพร 3,000         นายพิชิต เกียรติสมพร 3,000               มีคุณสมบัติถูกต้อง
ต้นไม้ เพ่ือใช้ในงานจัดระบบ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ เหมาะสมภายใน
ยืนต้นโตเร็ว(แบบด าเนินการเอง) วงเงินงบประมาณ

14    ค่าจ้างขุดหลุมและปลูก 3,600        วิธีเฉพาะ นายณรงค์ อยู่สะบาย 3,600         นายณรงค์ อยู่สะบาย 3,600               มีคุณสมบัติถูกต้อง
ต้นไม้ เพ่ือใช้ในงานจัดระบบ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ เหมาะสมภายใน
ยืนต้นโตเร็ว(แบบด าเนินการเอง) วงเงินงบประมาณ

15    ค่าจัดซ้ือปุ๋ยคอก 3,000        วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,000         นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,000               มีคุณสมบัติถูกต้อง
พ่ือใช้ในงานจัดระบบ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อนุรักษ์ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ เหมาะสมภายใน
ยืนต้นโตเร็ว(แบบด าเนินการเอง) วงเงินงบประมาณ

16    ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200        วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 4,200         บริษัท เจ ที โอเอ 4,200               มีคุณสมบัติถูกต้อง
Toner PANTUM PC210EV เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,200      วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 4,200       บริษัท เจ ที โอเอ 4,200           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ซ้ือหมึกเคร่ืองปร้ินเตอร์) เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18    ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 17,888.26    วิธีเฉพาะ บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วน 17,888.26      บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วน 17,888.26            มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์ราชการ เจาะจง ไต๋สุพรรณ จ ากัด ไต๋สุพรรณ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กค 5294 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

19    ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 685        วิธีเฉพาะ พูนเจริญโชค 685         พูนเจริญโชค 685              มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20    ค่าเก็บขยะ 300        วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนเดือน กรกฎาคม2564 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

21 ค่าท าป้ายไวนิล 2,000      วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 2,000       ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 2,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการงานจัดระบบอนุรักษ์ เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา
ดินและน้ าพร้อมปลูกไม้ยืนต้น เหมาะสมภายใน
โตเร็ว(แบบด าเนินงาน) วงเงินงบประมาณ

22    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 26,400      วิธีเฉพาะ นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 26,400       นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 26,400             มีคุณสมบัติถูกต้อง
จัดท าแปลงสาธิตปรับปรุง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ดินเพ่ือปลูกพืชสมุนไพร เหมาะสมภายใน
(ต้นฟ้าทะลายโจร) วงเงินงบประมาณ

23    ค่าไถดะและไถแปร ไถยก 16,000   วิธีเฉพาะ นายวัชระ ช่ังเพิก 16,000     นายวัชระ ช่ังเพิก 16,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ร่อง แปลงสาธิตปรัปบรุง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ดินปลูกพืชสมุนไพร เหมาะสมภายใน
(ฟ้าทะลายโจร) วงเงินงบประมาณ

24    ค่าวัตดุอุปกรณ์วางระบบน้ า 18,000   วิธีเฉพาะ บริษัท กวางทอง 18,000     บริษัท กวางทอง 18,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
จัดท าแปลงสาธิตปรับปรุง เจาะจง เจริญ จ ากัด เจริญ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
บ ารุงดิน เพ่ือปลูกพืชสมุน เหมาะสมภายใน
ไพร(ฟ้าทะลายโจร) วงเงินงบประมาณ
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

25 ค่าจัดซ้ือฟางก้อน 2,000      วิธีเฉพาะ  น.ส.อมรรัตน์ มาดอนคา 2,000        น.ส.อมรรัตน์ มาดอนคา 20,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เพ่ือจัดท าแปลงสาธิตปรับปรุง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
บ ารุงดินเพ่ือปลูกพืชสมุนไพร เหมาะสมภายใน
(ฟ้าทะลายโจร) วงเงินงบประมาณ

26    ค่าจ้างท าป้ายสาธิตปรับ 2,000      วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,000       นายพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปรุงบ ารุงดินเพ่ือปลูกพืช เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
สมุนไพร(ฟ้าทะลายโจร) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
27    ค่าจ้างไถดะ เตรียมดิน 1,000      วิธีเฉพาะ นายวัชระ ช่ังเพิก 1,000       นายวัชระ ช่ังเพิก 1,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง

ท าแปลงสาธิตการเรียนรู้ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
การท านาข้าวโดยใช้ผลิต เหมาะสมภายใน
ภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน วงเงินงบประมาณ

28    ค่าท าป้ายไวนิลพระบรม 450        วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 450         ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 450              มีคุณสมบัติถูกต้อง
ฉายาลักษณ์พระพันปีหลวง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4,800      วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 4,800       สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กระดาษถ่ายเอกสารA4) เจาะจง แอนโอเอ แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

30    จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 900        วิธีเฉพาะ พิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ 900.0       พิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ 900.0           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ผ้าสีฟ้า) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

31    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 65,557.08    วิธีเฉพาะ บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วน 65,557.08      บริษัท อีซูซุอ้ึงง่วน 65,557.08            มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง ไต๋สุพรรณ จ ากัด ไต๋สุพรรณ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กง 4133 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

32    ค่าจ้างก าจัดและป้องกัน 69,000   วิธีเฉพาะ โฮมเคมีคอล สุพรรณบุรี 69,000     โฮมเคมีคอล สุพรรณบุรี 69,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลวกระบบเหย่ือไบโอ เจาะจง โดยนายสายัณห์ เหลากลาง โดยนายสายัณห์ เหลากลาง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

33 ค่าจัดท าโรอัพ 28,000   วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 28,000     ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 28,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและสนับสนุนการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
บริการด้านการพัฒนาท่ีดิน ศพก. เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
34    ค่าจัดซ้ือพันธ์ุข้าวปลูก 1,100      วิธีเฉพาะ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 1,100       วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม 1,100           มีคุณสมบัติถูกต้อง

(หอมมะลิ) เพ่ือจัดท าแปลง เจาะจง ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ผู้ผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว ครบถ้วน เสนอราคา
สาธิตเรียนรู้การท านาโดย ชุมชน หมู่ 2 บ้านโป่งแดง ชุมชน หมู่ 2 บ้านโป่งแดง เหมาะสมภายใน
ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาท่ีดิน วงเงินงบประมาณ

35    จัดซ้ือปุ๋ยเคมี 3,695      วิธีเฉพาะ บริษัท มงกุฏทอง จ ากัด 3,695       บริษัท มงกุฏทอง จ ากัด 3,695           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

36    ค่าท าป้ายไวนิล แปลงสาธิต 2,000      วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
การใช้ผลิตภัณฑ์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

37 ค่าเก็บตัวอย่างดินแปลง 3,600      วิธีเฉพาะ นางสวณีย์ โพธ์ิรัง 3,600       นางสวณีย์ โพธ์ิรัง 3,600           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เกษตร จ านวน 120 ตัวอย่าง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

38    ค่าส่งไปรษณีย์ 89          วิธีเฉพาะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 89            บริษัท ไปรษณีย์ไทย 89                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง         จ ากัด         จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

39    ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,470      วิธีเฉพาะ พูนเจริญโชค 1,470       พูนเจริญโชค 1,470           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคร่ืองตัดหญ้า เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

40    จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,540.80 วิธีเฉพาะ ร้านวิชัยเกษตรภัณฑ์ 1,540.80  ร้านวิชัยเกษตรภัณฑ์ 1,540.80       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ถุงเพาะช า) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

41 ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 540        วิธีเฉพาะ พูนเจริญโชค 540         พูนเจริญโชค 540              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคร่ืองตัดหญ้า เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

42    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 61,880   วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 61,880     นายนิมิตร สว่างศรี 61,880         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(ปอเทือง) ส่งเสริมเกษตร เหมาะสมภายใน
ทฤษฎีใหม่ปรับปรุงบ ารุงดิน วงเงินงบประมาณ

43    จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 62,475   วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 62,475     นายศรัณยู คงสมจิตต์ 62,474         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปอเทือง) โครงการพัฒนา เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
คุณภาพดินพ้ืนท่ีปลูกข้าว เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่กลอง วงเงินงบประมาณ

44    จัดซ้ือวัสดุการเกษตร 297,500 วิธีเฉพาะ 297,500   297,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
จากเกษตรกรปี 2564 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

45 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 15,803.90    วิธีเฉพาะ บริษัทสุพรรณผ้า 15,803.90      บริษัทสุพรรณผ้า 15,803.90            มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง เบรคพัฒนา จ ากัด เบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กค 5145 สระบุรี วงเงินงบประมาณ

46    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 5,285.80 วิธีเฉพาะ บริษัทสุพรรณผ้า 5,285.80  บริษัทสุพรรณผ้า 5,285.80       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง เบรคพัฒนา จ ากัด เบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
3ร - 3104 กทม. วงเงินงบประมาณ

48    ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อ 150,000 วิธีเฉพาะ นางมานิต ดวงจิตร 150,000   นางมานิต ดวงจิตร 150,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
จากแปลงผลิตพร้อมขนส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(แฝกแจกจ่าย) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
48    ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 60,000   วิธีเฉพาะ น.ส.ช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 60,000     น.ส.ช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 60,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปลูกซ่อมกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

49 ค่าขุดหญ้าแฝกพร้อมปลูก 120,000 วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 120,000     นายสมพร ศรีศักดา 120,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

50    ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 60,000   วิธีเฉพาะ นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 60,000       นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 60,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลูกซ่อมกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

51    ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 60,000   วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 60,000       นายศรัณยู คงสมจิตต์ 60,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลูกซ่อมกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

52    ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 100,000 วิธีเฉพาะ นายสุวิทย์ สวัสดี 100,000   นายสุวิทย์ สวัสดี 100,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลูกซ่อมกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

53 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษา 51,750   วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 51,750     นายนิมิตร สว่างศรี 51,750         มีคุณสมบัติถูกต้อง
แปลงขยายพันธ์ุหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

54    ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อ 70,625   วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 70,625     นายนิมิตร สว่างศรี 70,625         มีคุณสมบัติถูกต้อง
หญ้าแฝกพร้อมขนส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

55    ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 320,000 วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 320,000   บริษัท ชัยนาวิน 320,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.อู่ทอง วงเงินงบประมาณ

56    ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 124,400 วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 124,400   บริษัท ส ปริญญา โยธา 124,400       มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.สามชุก วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

57 ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 120,000 วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 120,000   บริษัท ส ปริญญา โยธา 120,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

58    ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 155,500 วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 155,500   บริษัท ส ปริญญา โยธา 155,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

59    ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 93,300   วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 93,300     บริษัท ส ปริญญา โยธา 93,300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

60    ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 46,600   วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 46,600     บริษัท ส ปริญญา โยธา 46,600         มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

61 ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 202,200 วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 202,200   บริษัท ส ปริญญา โยธา 202,200       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.หนองหญ้าไซ วงเงินงบประมาณ

62    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 40,000   วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 40,000     บริษัท ส ปริญญา โยธา 40,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.หนองหญ้าไซ วงเงินงบประมาณ

63    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 155,500 วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 155,500   บริษัท ชัยนาวิน 155,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

64    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 140,000 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 140,000   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 140,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง อรณิชา วิศวกรรม อรณิชา วิศวกรรม ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

65 ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 404,500 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 404,500   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 404,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง ป ทรัพย์สมบูรณ์ ป ทรัพย์สมบูรณ์ ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.อู่ทอง วงเงินงบประมาณ

66    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 382,200 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 382,200   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 382,200       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง ป ทรัพย์สมบูรณ์ ป ทรัพย์สมบูรณ์ ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมาณ

67    ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 140,002 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 140,002   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 140,002       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง ป ทรัพย์สมบูรณ์ ป ทรัพย์สมบูรณ์ ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.เดิมบางนางบวข วงเงินงบประมาณ

68    วิธีเฉพาะ มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2564


