
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
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 กรกฎาคม  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6     จ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 6,260       วิธีเฉพำะ ร้ำนหนวดอำร์ต 6,260          ร้ำนหนวดอำร์ต 6,260            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง โฆษณำ โฆษณำ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7     ค่ำโทรศัพท์ CAT 38.09       วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 38.09          บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 38.09            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8     ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 9,576.50  วิธีเฉพำะ บริษัท สุพรรณผ้ำ 9,576.50     บริษัท สุพรรณผ้ำ 9,576.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง เบรคพัฒนำ จ ำกัด เบรคพัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

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



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

9 จัดเก็บค่ำขยะมูลฝอย 300 วิธีเฉพำะ องค์กำรบริหำรส่วน 300 องค์กำรบริหำรส่วน 300 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ต ำบลทับตึเหล็ก ต ำบลทับตึเหล็ก ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10  ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 21,800     วิธีเฉพำะ บริษัท หลักเมือง 21,800        บริษัท หลักเมือง 21,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง ถำวร 2004 จ ำกัด ถำวร 2004 จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11  จัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 503         วิธีเฉพำะ สุพรรณอำร์ดแวร์ 503            สุพรรณอำร์ดแวร์ 503              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12  จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,000       วิธีเฉพำะ ร้ำนหนวดอำร์ต 1,000          ร้ำนหนวดอำร์ต 1,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง โฆษณำ โฆษณำ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

13 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 2,500 วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500 นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
บริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เกษตรกรรำยผ่ำนบัตรดี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
14  ค่ำโทรศัพท์TOT 116.90 วิธีเฉพำะ บ.ทีโอที จ ำกัด 119.60 บ.ทีโอที จ ำกัด 116.90 มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15  ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000       วิธีเฉพำะ บริษัท แอดวำนซ์ 1,000 บริษัท แอดวำนซ์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16  ค่ำโทรศัพท์ CAT 157.29     วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 157.29        บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 157.29          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563

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



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

17 จ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 2,500 วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500 นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
บริหำรจัดกำรดินเชิงรุกแก่ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เกษตรกรรำยผ่ำนบัตรดี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
18  ค่ำโทรศัพท์TOT 116.90 วิธีเฉพำะ บ.ทีโอที จ ำกัด 119.60 บ.ทีโอที จ ำกัด 116.90 มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19  ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000       วิธีเฉพำะ บริษัท แอดวำนซ์ 1,000 บริษัท แอดวำนซ์ 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20  ค่ำโทรศัพท์ CAT 157.29     วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 157.29        บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 157.29          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

21 จ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธ์ุ 24,050 วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 24,050 นำยนิมิตร สว่ำงศรี 24,050 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22  จ้ำงเหมำซ่อมแซมอำคำร 129,800 วิธีเฉพำะ นำยสำยัญ บุญเทียม 129,800 นำยสำยัญ บุญเทียม 129,800 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ส ำนักงำน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 13,000     วิธีเฉพำะ นำยบุญมำ ศรีศักดำ 13,000        นำยบุญมำ ศรีศักดำ 13,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพนำแปลงใหญ่ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
24  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำงอรพรรณ มูลละออง 4,500 นำงอรพรรณ มูลละออง 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

25 จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำงถ่ัน ปลัดม้ำ 4,500 นำงถ่ัน ปลัดม้ำ 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
26  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำยบุญศรี มณีวงษ์ 4,500 นำยบุญศรี มณีวงษ์ 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
27  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำยล ำดวน แก้วเกตุ 4,500 นำยล ำดวน แก้วเกตุ 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
28  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำยประเสริฐ 4,500 นำยประเสริฐ 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง     ศรีบุญเพ็ง     ศรีบุญเพ็ง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

29 จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยประพันธ์ุ 4,500 นำยประพันธ์ุ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง      เถ่ือนคนรัก      เถ่ือนคนรัก ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
30  จา้งเหมาท าป้ายเหล็ก พรอ้มเสา 62,500 วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 62,500 นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 62,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
แบบแปลงใหญ่ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
31  จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร โครง 28,000     วิธีเฉพำะ หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 28,000        หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 28,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง

กำรพัฒนำกลุ่มเกษตรกรสู่กำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
รับรองมำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ เหมำะสมภำยใน
(ถังพลำสติก กำกน้ ำตำล สมุนไพร) วงเงินงบประมำณ

32  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500.00 วิธีเฉพำะ นำยบุญศรี มณีวงษ์ 4,500 นำยบุญศรี มณีวงษ์ 4,500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

33 จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยเรืองศักด์ 4,500 นำยเรืองศักด์ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง    สังข์สุวรรณ    สังข์สุวรรณ ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
34  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 13,500 วิธีเฉพำะ นำงเจียม วรรณวงษ์ 13,500 นำงเจียม วรรณวงษ์ 13,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
35  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยโสพิน 4,500 นำยโสพิน 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง    ขุมทอง    ขุมทอง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
36  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำงวรรณี 4,500 นำงวรรณี 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง สะรำค ำ สะรำค ำ ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

37 จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยธนพล เมณเสน 4,500 นำยธนพล เมณเสน 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
38  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยมนตรี ศรีเหรำ 4,500 นำยมนตรี ศรีเหรำ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
39  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยสัมฤทธ์ิ 4,500 นำยสัมฤทธ์ิ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง   หล่ ำจรูญ   หล่ ำจรูญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
40  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยสมชำย แตงทอง 4,500 นำยสมชำย แตงทอง 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

41 จ้ำงเหมำขุดหญ้ำแฝกพร้อมปลูก 138,000 วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ 138,000 นำยสุวิทย์ 138,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง    สวัสดี    สวัสดี ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

42  จ้ำงเหมำดูแลรักษำ รดน้ ำ 69,000 วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ 69,000 นำยสุวิทย์ 69,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูกซ่อมแซมในพ้ืนท่ี เจำะจง    สวัสดี    สวัสดี ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

43  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยเพชร อภิเดช 4,500 นำยเพชร อภิเดช 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
44  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยสมจิตร์ 4,500 นำยสมจิตร์ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง  ทับทิมขำว  ทับทิมขำว ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

41 จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยมนตรี 4,500 นำยมนตรี 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง
และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง    ศรีสังข์งำม    ศรีสังข์งำม ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
42  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยสำยชล 4,500 นำยสำยชล 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง   นิยมทอง   นิยมทอง ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
43  จ้ำงไถกลบตอซัง งดเผำฟำง 4,500 วิธีเฉพำะ นำยเฉลำ 4,500 นำยเฉลำ 4,500 มีคุณสมบัติถูกต้อง

และตอซังพืชพร้อมฉีดพ่นน้ ำ เจำะจง   นิลำวรรณ   นิลำวรรณ ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมักชีวภำพ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 สิงหาคม  2563

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


