
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำส่งไปรษณีย์ 37 วิธีเฉพำะ บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 3 บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 37 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3     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

4     จ้ำงเหมำจัดและตกแต่ง 3,000.00  วิธีเฉพำะ นำยค ำไพ  เพ็งสมยำ 3,000.00 นำยค ำไพ  เพ็งสมยำ 3,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง
สถำนท่ีจัดงำน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำรถยนต์ 160         วิธีเฉพำะ บ.หลักเมืองถำวร 160         บ.หลักเมืองถำวร 160          มีคุณสมบัติถูกต้อง
ยนต์รำชกำร เจำะจง 2004  จ ำกัด 2004 จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6     ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 2,343 วิธีเฉพำะ บ.สุพรรณผ้ำเบรคพัฒนำ 2,343 บ.สุพรรณผ้ำเบรคพัฒนำ 2,343 มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7     จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 2,748      วิธีเฉพำะ บ.กวำงทองเจริญ จ ำกัด 2,748      บ.กวำงทองเจริญ จ ำกัด 2,478       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,950      วิธีเฉพำะ ร้ำนน้อยพลำสติก 1,950      ร้ำนน้อยพลำสติก 1,950       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10   จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 500         วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 500         บ.ปิโตรเลียมไทย 500          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ตัดหญ้ำ) เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11   ค่ำโทรศัพท์ CAT 118.77    วิธีเฉพำะ บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 118.77    บ.กสท.โทรคมนำคม จ ำกัด 118.77     มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12   ค่ำโทรศัพท์TOT 227 วิธีเฉพำะ บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 227 บ.ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 227 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 47,603.23     วิธีเฉพำะ บ.อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณบุรี 47,603.23     บ.อีซูซุอ้ึงง่วนไต๋สุพรรณบุรี 47,603.23      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ปุ๋ยพืช 411,914  วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมจิวต๋ี จ ำกัด 411,914  บริษัท สยำมจิวต๋ี จ ำกัด 411,914   มีคุณสมบัติถูกต้อง
สด(ปอเทือง) โครงกำรระบบส่งเสริม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
กำรเกษครแบบแปลงใหญ่ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
18   จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร ถังหมัก 196,100  วิธีเฉพำะ หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 196,100  หจก.ม่ันคงกิจกำรุญ 196,100   มีคุณสมบัติถูกต้อง

กำกน้ ำตำล สมุนไพร โครงกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ระบบส่งเสริมกำรเกษครแบบ เหมำะสมภำยใน
แปลงใหญ่ อ้อย วงเงินงบประมำณ

19   จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 130,900  วิธีเฉพำะ บ.สยำมโดโลไมท์ 130,900  บ.สยำมโดโลไมท์ 130,900   มีคุณสมบัติถูกต้อง
โดโลไมท์   โครงกำร เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ระบบส่งเสริมกำรเกษครแบบ เหมำะสมภำยใน
แปลงใหญ่ อ้อย วงเงินงบประมำณ

20   จ้ำงเหมำท ำแปลงผลิตกล้ำหญ้ำ 99,750       วิธีเฉพำะ นำยวิชำ  ทองโสภำ 99,750    นำยวิชำ  ทองโสภำ 99,750     มีคุณสมบัติถูกต้อง
แฝก ดูแลรักษำ ใส่ปุ๋ย รดน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 จ้ำงเหมำท ำแปลงผลิตกล้ำหญ้ำ 309,225     วิธีเฉพำะ นำยศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 309,225  นำยวิชำ  ทองโสภำ 309,225   มีคุณสมบัติถูกต้อง
แฝก ดูแลรักษำ ใส่ปุ๋ย รดน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.เดิมบำงนำบวช เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
22   จ้ำงเหมำท ำแปลงผลิตกล้ำหญ้ำ 169,575     วิธีเฉพำะ นำยศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 169,575  นำยวิชำ  ทองโสภำ 169,575   มีคุณสมบัติถูกต้อง

แฝก ดูแลรักษำ ใส่ปุ๋ย รดน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.เดิมบำงนำบวช เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
23   จ้ำงเหมำท ำแปลงผลิตกล้ำหญ้ำ 429,425     วิธีเฉพำะ นำงมำนิต ดวงจิตร 429,425  นำงมำนิต ดวงจิตร 429,425   มีคุณสมบัติถูกต้อง

แฝก ดูแลรักษำ ใส่ปุ๋ย รดน้ ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.เมือง เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 เมษายน 2563


