
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,300     วิธีเฉพำะ นำยดำว ชนะวงค์ 1,300     นำยดำว ชนะวงค์ 1,300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ห้องสุขำชำย พร้อมค่ำแรงอุปกรณ์ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2       จัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 336          วิธีเฉพำะ บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 336          บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 336               มีคุณสมบัติถูกต้อง
งำนครัว เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3       จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 252.38   วิธีเฉพำะ สุพรรณฮำร์ดแวร์ 252.38   สุพรรณฮำร์ดแวร์ 252.38       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4       จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 4,000     วิธีเฉพำะ หจก.มุกเพชร 4,000     หจก.มุกเพชร 4,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(รองส้วม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563

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



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10     ค่ำจ้ำงติดต้ังชุดประกอบพร้อม 3,000       วิธีเฉพำะ บริษัท เจ.ที.โอเอ 3,000       บริษัท เจ.ที.โอเอ 3,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
อุปกรณ์ เจำะจง  ซัพพลำยส์ จ ำกัด  ซัพพลำยส์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11     ค่ำกล้ำหญ้ำแฝก 60,000   วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 60,000   นำยวิชำ ทองโสภำ 60,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12     ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 5,400     วิธีเฉพำะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 5,400     คลีนิกคอมพิวเตอร์ 5,400         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14     ค่ำจ้ำงเหมำใส่ปุ๋ยหมักใน 12,000     วิธีเฉพำะ นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 12,000     นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 12,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
พ้ืนท่ีโครงกำรหญ้ำแฝกเพ่ือปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15     จัดซ้ือดินผสมพร้อมปลูก 20,000   วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 20,000   นำยสมพร ศรีศักดำ 20,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16     ค่ำจ้ำงเหมำวำงระบบน้ ำพร้อม 15,000   วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 15,000   นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 15,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
อุปกรณ์ในจุดเรียนรู้สำยพันธ์ุหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยสำยพันธ์ุ 10,000 วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 10,000 นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 10,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
กล้ำหญ้ำแฝก ป้ำยเหล็กพร้อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขำเหล็ก ขนำด 20x30 ซม. เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
18     จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 9,700       วิธีเฉพำะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 9,700       คลีนิกคอมพิวเตอร์ 9,700            มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19     ค่ำจ้ำงหมำท ำชุดผลิตภัณฑ์ 18,000   วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 18,000   นำยสมพร ศรีศักดำ 18,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
กล้ำหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20     ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุง 4,900     วิธีเฉพำะ นำยดำว ชนะวงค์ 4,900     นำยดำว ชนะวงค์ 4,900         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำอำคำรส ำนักงำน พร้อมค่ำแรง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อุปกรณ์ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 3,600 วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 3,600 ถำวรแอร์ เซอร์วิส 3,600 มีคุณสมบัติถูกต้อง
อำกำศ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22     ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 2,450       วิธีเฉพำะ พูนเจริญโชค 2,450       พูนเจริญโชค 2,450            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคร่ืองตัดหญ้ำ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23     จัดซ้ือวัสดุเคร่ืองตัดหญ้ำ 1,240     วิธีเฉพำะ พูนเจริญโชค 1,240     พูนเจริญโชค 1,240         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,200     วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊ค 1,200     สุพรรณบุ๊ค 1,200         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง คอมพิวเตอร์แอนโอเอ คอมพิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 จ้ำงเหมำขนดินผสมใส่รอง 4,000 วิธีเฉพำะ นำยริด บุตดำเลิศ 4,000 นำยริด บุตดำเลิศ 4,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูกหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

26     ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 23,400     วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 23,400     นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 23,400          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27     จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุง 2,258     วิธีเฉพำะ นำยดำว ชนะวงค์ 2,258     นำยดำว ชนะวงค์ 2,258         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำอ่ำงล้ำงหน้ำอ่ำงล้ำงจำน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ค่ำแรงพร้อมอุปกรณ์ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
28     ค่ำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 500       วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 500       ถำวรแอร์ เซอร์วิส 5,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

อำกำศ (ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 จ้ำงเหมำขนดินผสมใส่รอง 4,000 วิธีเฉพำะ นำยริด บุตดำเลิศ 4,000 นำยริด บุตดำเลิศ 4,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูกหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

30     ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 23,400     วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 23,400     นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 23,400          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

31     จ้ำงเหมำซ่อมแซมและบ ำรุง 2,258     วิธีเฉพำะ นำยดำว ชนะวงค์ 2,258     นำยดำว ชนะวงค์ 2,258         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำอ่ำงล้ำงหน้ำอ่ำงล้ำงจำน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ค่ำแรงพร้อมอุปกรณ์ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
32     ค่ำบ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับ 500       วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 500       ถำวรแอร์ เซอร์วิส 5,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

อำกำศ (ล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

34     จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 722.50     วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 722.50     บ.ปิโตรเลียมไทย 722.50          มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

35     จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 55.00       วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 55.00       บ.ปิโตรเลียมไทย 55.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

36     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 130       วิธีเฉพำะ บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 130       บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 130            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

38     จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 722.50     วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 722.50     บ.ปิโตรเลียมไทย 722.50          มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

39     จัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 55.00       วิธีเฉพำะ บ.ปิโตรเลียมไทย 55.00       บ.ปิโตรเลียมไทย 55.00            มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

40     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 130       วิธีเฉพำะ บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 130       บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 130            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

41 จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 159       วิธีเฉพำะ บ.แม็คโคร จ ำกัด 159       บ.แม็คโคร จ ำกัด 159            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

42     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 50          วิธีเฉพำะ บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 50          บ.เอก ฃัย ดีสทริบิวช่ัน 50              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

43     จัดซ้ือหมึกเติมอย่ำงดี 170          วิธีเฉพำะ ม่วงน้อยก๊อปป้ี 170          ม่วงน้อยก๊อปป้ี 170               มีคุณสมบัติถูกต้อง
สีน้ ำเงิน สีแดง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

44     จัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 140       วิธีเฉพำะ ร้ำนสุพรรณบุ๊ค 140       ร้ำนสุพรรณบุ๊ค 140            มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปำกกำน้ ำมัน สีขำว) เจำะจง เซนเตอร์ เซนเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

45 จัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 2,786     วิธีเฉพำะ บ.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 2,786     บ.ซีอำร์ซี ไทวัสดุ 2,786         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(พลำสติกส ำหรับปูบ่อ เทปกำวย่น) เจำะจง  จ ำกัด  จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

50     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 กันยายน  2563

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 ตุลาคม  2563


