
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3 ค่าสนับสนุนการ 8,000       วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริพร  บุตดำเลิศ 8,000      น.ส.ศิริพร  บุตดำเลิศ 8,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000       วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000      นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 19,400     วิธีเฉพำะ บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลำยส์ 19,400    บริษัท เจ.ที.โอเอ ซัพพลำยส์ 19,400      มีคุณสมบัติถูกต้อง
หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7 ค่ำท ำตรำยำง 350          วิธีเฉพำะ ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 350         ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 350           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8 ค่ำเก็บขยะ 300          วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนพฤศจิกำยน 2563 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 3,233.05  วิธีเฉพำะ บริษัท โตโยต้ำ สุพรรณบุรี 3,233.05 บริษัท โตโยต้ำ สุพรรณบุรี 3,233.05   มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน กท 9475 เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
10 ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 1,686 วิธีเฉพำะ บ.เอก-ชัย ดีสิทริบิวช่ัน 1,686 บ.เอก-ชัย ดีสิทริบิวช่ัน 1,686 มีคุณสมบัติถูกต้อง

งำนครัว เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 ค่ำซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 1,060       วิธีเฉพำะ ร้ำนนำตยำกำรเกษตร 1,060      ร้ำนนำตยำกำรเกษตร 1,060        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(สำยพำนเคร่ืองสูบ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 ค่ำซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 380          วิธีเฉพำะ สุพรรณอำร์ดแวร์ 380         สุพรรณฮำร์ดแวร์ 380           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(สกรู ดอกสว่ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,600       วิธีเฉพำะ หนองตำสำมผ้ำไทย 1,600      หนองตำสำมผ้ำไทย 1,600        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ธงชำติ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 350          วิธีเฉพำะ ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 350         ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 350           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ตรำยำง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 450          วิธีเฉพำะ ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 450         ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 450           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ตรำยำง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 900          วิธีเฉพำะ ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 900         ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 900           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ตรำยำง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,800       วิธีเฉพำะ พิพัฒน์เท็กซ์ ไทล์ 1,800      พิพัฒน์เท็กซ์ ไทล์ 1,800        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ผ้ำขำว ผ้ำเหลือง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18 ค่ำท ำป้ำยไวนิล 1,400       วิธีเฉพำะ ศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 1,400            ศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 1,400        มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19 ค่ำท ำตำยำง 1,540       วิธีเฉพำะ ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 1,540            ร้ำนอ่ังเปำดีไซน์ 1,540        มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,626.40  วิธีเฉพำะ บริษัท สุพรรณผ้ำเบรค 1,626.40 บริษัท สุพรรณผ้ำเบรค 1,626.40   มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลข เจำะจง พัฒนำ จ ำกัด พัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ทะเบียน กค 5145 สบ. เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 3,600       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอม 3,600      สุพรรณบุ๊คคอม 3,600        มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กระดำษถ่ำยเอกสำร) เจำะจง พิวเตอร์แอนโอเอ พิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 14,500     วิธีเฉพำะ บริษัท เจ.ที. 14,500          บริษัท เจ.ที. 14,500      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร) เจำะจง โอเอ ซัพพลำยส์ จ ำกัด โอเอ ซัพพลำยส์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23 ค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 11,256     วิธีเฉพำะ บริษัท กวำงทองเจริญ 11,256          บริษัท กวำงทองเจริญ 11,256      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24 ค่ำซ่อมแซมบ้ำนพักข้ำรำชกำร 7,500.00  วิธีเฉพำะ นำยเชน ดวงจิตร 7,500      นำยเชน ดวงจิตร 7,500        มีคุณสมบัติถูกต้อง
หลังท่ี 10 (ปูกระเบ้ือง ซ่อมมุ้งลวด) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000 วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริพร บุตดำเลิศ 8,000 น.ส.ศิริพร บุตดำเลิศ 8,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

26 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000 วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000 น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด แก้วปำน 8,000      นำยสมคิด แก้วปำน 8,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  ธันวาคม 2563
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000       วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000      นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

30 ค่ำท ำป้ำยไวนิล 13,551 วิธีเฉพำะ ร้ำนศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 13,551 ร้ำนศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 13,551 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(งำนเกษตรอัจฉริยะ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

31 ค่ำซ้ือหญ้ำเทียม 37,075.50      วิธีเฉพำะ บริษัท กวำงทองเจริญ 37,075.50     บริษัท กวำงทองเจริญ 37,075.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(งำนเกษตรอัจฉริยะ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

32 จ้ำงเหมำไถปรับพ้ืนท่ี 15,000     วิธีเฉพำะ นำยนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 15,000    นำยนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 15,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เตรียมปลูกปอเทือง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  4 มกราคม 2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่ำจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุจำก 446,250   วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 446,250  นำยนิมิตร สว่ำงศรี 446,250    มีคุณสมบัติถูกต้อง

เกษตรกร(ซ้ือปอเทือง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
34    ผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 87,000     วิธีเฉพำะ นำยริด บุตดำเลิศ 87,000    นำยริด บุตดำเลิศ 87,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ืปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

อ.อู่ทอง อ.เมือง เหมำะสมภำยใน

จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ
35    ค่ำผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 232,000   วิธีเฉพำะ นำยศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 232,000  นำยศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 232,000    มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

อ.เมือง อ.ศรีประจันต์ เหมำะสมภำยใน

อ.หนองหญ้ำไซ อ.เดิมบำงนำงบวช จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ
36    ค่ำผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 174,000   วิธีเฉพำะ นำงมำนิต  ดวงจิตร 174,000    นำงมำนิต ดวงจิตร 174,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือแจกจ่ำย เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

37 ค่ำผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 174,000   วิธีเฉพำะ นำงสุภำ บัวเอ่ียม 174,000  นำงสุภำ บัวเอ่ียม 174,000    มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

อ.เมือง อ.เดิมบำงนำงบวช เหมำะสมภำยใน

จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ
38    ค่ำผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 87,000     วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 87,000    นำยวิชำ ทองโสภำ 87,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

อ.บำงปลำม้ำ อ.สำมชุก เหมำะสมภำยใน

จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ
39    ค่ำก่อสร้ำงร้ัวด้ำนหน้ำ 716,688   วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 716,688  ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 716,688    มีคุณสมบัติถูกต้อง

สถำนีพัฒนำท่ีดินสุพรรณบุรี เจำะจง เอกพำณิชย์สุพรรณ เอกพำณิชย์สุพรรณ ครบถ้วน เสนอรำคำ

พร้อมประตูร้ัวปริมำณ เหมำะสมภำยใน

309 เมตร วงเงินงบประมำณ
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