
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 9,400 วิธีเฉพำะ บ.เจ.ที.โอเอ 9,400 บ.เจ.ที.โอเอ 9,400 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ซัพพลำยส์ จ ำกัด ซัพพลำยส์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2      จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน(ธงชำติ) 4,975.00   วิธีเฉพำะ ร้ำนเศรณี อินทร์ตุ้ม 4,975.00       ร้ำนเศรณี อินทร์ตุ้ม 4,975.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3      จ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมักชีวภำพซุปเปอร์ 60,000.00 วิธีเฉพำะ นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 60,000.00     นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 60,000.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พด.6 และเทน้ ำหมักชีวภำพ ในพ้ืนท่ี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
จังหวัดสุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
4      จ้ำงเหมำท ำป้ำยนิทรรศกำร ป้ำย 20,000.00 วิธีเฉพำะ ร้ำนหนวดอำร์ตโฆษณำ 20,000.00     ร้ำนหนวดอำร์ตโฆษณำ 20,000.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง

ประชำสัมพันธ์ ป้ำยกำรใช้ปุ๋ยหมัก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5      จัดส่งเอกสำร 240.00      วิธีเฉพำะ บ.เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 240.00         บ.เคอร่ี เอ็กซ์เพรส 240.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

6 ค่ำส่งไปรษณีย์ 207 วิธีเฉพำะ บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 207 บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 207 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7      จัดซ้ือกระดำษด ำ ขนำด 8" 2,400.00   วิธีเฉพำะ วิชัยเกษตรภัณฑ์ 2,400.00       วิชัยเกษตรภัณฑ์ 2,400.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8      จัดซ้ือใบมีดตัดหญ้ำ 230.00      วิธีเฉพำะ พูนเจริญโชค 230.00         พูนเจริญโขร 230.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

9      จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,590.00   วิธีเฉพำะ บ.เอก ชัย ดีสทริบิวช่ัน 1,590.00       บ.เอก ชัย ดีสทริบิวช่ัน 1,590.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10    ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ 200.00      วิธีเฉพำะ บ.หลักเมืองถำวร 200.00         บ.หลักเมืองถำวร 200.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รำชกำร เจำะจง ออโต้ไทร์ จ ำกัด ออโต้ไทร์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

11 จัดเก็บค่ำขยะมูลฝอย 300 วิธีเฉพำะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 300 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 300 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ทับตึเหล็ก ทับตึเหล็ก ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12    จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500.00      วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 500.00         บ.ปิโตรเลียมไทย 500.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ตัดหญ้ำ) เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2563

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



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กุมภาพันธ์ 2563














