
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 180           วิธีเฉพำะ พิพัฒน์เท็กซ์ ไทล์ 180        พิพัฒน์เท็กซ์ ไทล์ 180            มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ผ้ำสักหลำด) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2          ค่ำเก็บขยะ 300           วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300        อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนธันวำคม 2563 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3          ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 3,156.50   วิธีเฉพำะ บริษัท สุพรรณผ้ำ 3,156.50 บริษัท สุพรรณผ้ำ 3,156.50    มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง เบรคพัฒนำ จ ำกัด เบรคพัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน
กจ - 7102 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

4          ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,200        วิธีเฉพำะ บริษัท เจ ที โอเอ ซัพพลำยส์ 1,200      บริษัท เจ ที โอเอ ซัพพลำยส์ 1,200         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
(สำยAdapter Notebook เหมำะสมภำยใน
HP19V) วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนงำนครัว 1,428        วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมแม็คโคร 1,428      บริษัท สยำมแม็คโคร 1,428         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 800 วิธีเฉพำะ ร้ำนอัจฉรำ 800 ร้ำนอัจฉรำ 800 มีคุณสมบัติถูกต้อง

(กระดำน2 หน้ำ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
7          ค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 2,588        วิธีเฉพำะ ร้ำนกวำงทอง 2,588      ร้ำนกวำงทอง 2,588         มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 10,400         วิธีเฉพำะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 10,400      คลีนิกคอมพิวเตอร์ 10,400          มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
14        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800   บริษัท ชัยนำวิน 17,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.สนำมคลี อ.เมือง วงเงินงบประมำณ
15        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 35,600      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 35,600   บริษัท ชัยนำวิน 35,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.ตล่ิงชัน  อ.เมือง วงเงินงบประมำณ
16        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 35,600      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 35,600   บริษัท ชัยนำวิน 35,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน
ต.ด่ำนช้ำง  อ.เมือง วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800   บริษัท ชัยนำวิน 17,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ วงเงินงบประมำณ
18        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800   บริษัท ชัยนำวิน 17,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.หนองรำชวัตรอ.หนองหญ้ำไซ วงเงินงบประมำณ
19        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800   บริษัท ชัยนำวิน 17,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้ำไซ วงเงินงบประมำณ
20        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800      บริษัท ชัยนำวิน 17,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน
ต.บ้ำนสระ อ.สำมชุก วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800      บริษัท ชัยนำวิน 17,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.หัวนำ อ.เดิมบำงนำงบวช วงเงินงบประมำณ
22        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800      บริษัท ชัยนำวิน 17,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบำงนำงบวช วงเงินงบประมำณ
23        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 35,600      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 35,600   บริษัท ชัยนำวิน 35,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.ทะเลบก อ.ดอนเจีย์ วงเงินงบประมำณ
24        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 71,200      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 71,200      บริษัท ชัยนำวิน 71,200          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน
ต.ไร่รถ อ.ดอนเจีย์ วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 71,200      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 71,200      บริษัท ชัยนำวิน 71,200          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.หนองหญ้ำไซ อ.หนองหญ้ำไซ วงเงินงบประมำณ
26        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 89,000      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 89,000      บริษัท ชัยนำวิน 89,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.พลับพลำไชย อ.อู่ทอง วงเงินงบประมำณ
27        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800   บริษัท ชัยนำวิน 17,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.จรเข้สำมพัน อ.อู่ทอง วงเงินงบประมำณ
28        ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 35,600      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 35,600      บริษัท ชัยนำวิน 35,600          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน
ต.บ้ำนโข้ง อ.อู่ทอง วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 ค่ำก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่ 17,800      วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 17,800      บริษัท ชัยนำวิน 17,800          มีคุณสมบัติถูกต้อง

นำนอกเขตชลประทำน เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

ขนำด 1,260ลบ.ม. เหมำะสมภำยใน

ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564


