
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000     นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000     นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000     นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำงวำรี งำมเลิศ 8,000     นำงวำรี งำมเลิศ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000     นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยำมรักษำควำมปลอดภัย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6     ค่ำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 2,000          วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 2,000       ถำวรแอร์ เซอร์วิส 2,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7     ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 10,686.09       วิธีเฉพำะ บริษัท อีซูซุอ่ึงง่วน 10,686.09   บริษัท อีซูซุอ่ึงง่วน 10,686.09         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลขทะเบียน เจำะจง ไต๋สุพรรณบุรี จ ำกัด ไต๋สุพรรณบุรี จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
กค 5294 สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
8     ค่ำเก็บขยะ 300          วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300        อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง

เดือนเดือน พฤษภำคม2564 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 845.30     วิธีเฉพำะ บริษัท อุดมกิจ 845.30   บริษัท อุดมกิจ 845.30       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(สำยเทปวัดท่ีธนู ใยแก้ว) เจำะจง ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด ฮำร์ดแวร์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10   ค่ำวัสดุกำรเกษตร 43,350        วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมโดโลไมท์ 43,350     บริษัท สยำมโดโลไมท์ 43,350          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โดโลไมท์) บรรจุกระสอบ เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11   ค่ำวัสดุกระดำษถ่ำยเอกสำร 3,600.00         วิธีเฉพำะ บริษัท สุพรรณบุ๊ค 3,600.00     บริษัท สุพรรณบุ๊ค 3,600.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

แอนโอโอ แอนโอโอ เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12   ค่ำส่งไปรษณีย์ 190          วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 190        บริษัท ไปรษณีย์ไทย 190            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง         จ ำกัด         จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 5,800        วิธีเฉพำะ ร้ำนคลีนิก 5,800     ร้ำนคลีนิก 5,800         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจำะจง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14   ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 500             วิธีเฉพำะ บริษัท ปิโตรเลียม 500          บริษัท ปิโตรเลียม 500               มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจำะจง ไทยคอร์ปอเรช่ัน ไทยคอร์ปอเรช่ัน ครบถ้วน เสนอรำคำ

จ ำกัด จ ำกัด เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15   ค่ำวัสดุกำรเกษตร 2,620.00         วิธีเฉพำะ รวมเกษตรสุพรรณ 2,620.00     รวมเกษตรสุพรรณ 2,620.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปุ๋ยเคมี) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16   ค่ำวัสดุกำรเกษตร 2,620.00         วิธีเฉพำะ รวมเกษตรสุพรรณ 2,620.00     รวมเกษตรสุพรรณ 2,620.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปุ๋ยเคมี) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมัก 53,040            วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 53,040        นำยนิมิตร สว่ำงศรี 53,040             มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชีวภำพ (โครงกำร1ต ำบล1กลุ่ม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เกษตรทฤษฏีใหม่) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
18   ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 15,172.50       วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 15,172.50   นำยนิมิตร สว่ำงศรี 15,172.50         มีคุณสมบัติถูกต้อง

เมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
(ปอเทือง) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
19 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 7,800              วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด 7,800          ห้ำงหุ่นส่วนจ ำกัด 7,800               มีคุณสมบัติถูกต้อง

(โครงกำรระบบส่งเสริมกำรเกษตร เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
แบบแปลงใหญ่ ผลิตน้ ำหมัก เหมำะสมภำยใน
ชีวภำพ (ถัง กำกน้ ำตำล สับปะรด) วงเงินงบประมำณ

20   ค่ำวัสดุกำรเกษตร โครงกำร 11,900        วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 11,900     นำยวิชำ ทองโสภำ 11,900          มีคุณสมบัติถูกต้อง
ระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
แปลงใหญ่ (เมล็ดพันธ์ุ เหมำะสมภำยใน
พืชปุ๋ยสด) ปอเทือง วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 88,750            วิธีเฉพำะ พนมสมุนไพร 88,750        พนมสมุนไพร 88,750             มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรพัฒนำต่อยอดกลุ่มเดิมท่ี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เข้มแข็ง (หำงไหล เปลือกซำก เหมำะสมภำยใน
ยำสูบ) วงเงินงบประมำณ

22 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,600              วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอมพิว 36,000        สุพรรณบุ๊คคอมพิว 3,600               มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กระดำษถ่ำยเอกสำร) เจำะจง เตอร์แอนโอเอ เตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23 ค่ำส่งไปรษณีย์ 190                วิธีเฉพำะ บริษัทไปรษณีย์ไทย 190             บริษัทไปรษณีย์ไทย 190                  มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24   ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 5,800          วิธีเฉพำะ ร้ำนคลีนิกคอมพิว 5,800       ร้ำนคลีนิกคอมพิว 5,800            มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจำะจง เตอร์ เตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 500                วิธีเฉพำะ บริษัท ปิโตรเลียม 500             บริษัท ปิโตรเลียม 500                  มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน (ใช้กับเคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง ไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ไทยคอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

26 ค่ำจัดซ้ือปุ๋ยเคมี 2,620              วิธีเฉพำะ รวมเกษตรสุพรรณ 2,620          รวมเกษตรสุพรรณ 2,620               มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27 ค่ำจัดซ้ือกล้ำพันธ์ุต้นไม้ 51,285            วิธีเฉพำะ องค์กำรตลำด 51,285        องค์กำรตลำด 51,285             มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรจัดท ำระบบอนุรักษ์ เจำะจง เพ่ือกำรเกษตรกร เพ่ือกำรเกษตรกร ครบถ้วน เสนอรำคำ
และน้ ำ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2564


