
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,750     วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 5,750       สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 5,750       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการบริหารทรัพยากรดิน เจาะจง แอนโอเอ แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา
ระดับต าบลเพ่ือจัดท ารูปเล่ม เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
2        ท าป้ายแปลงสาธิต 2,000     วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

ใช้น้ ามันระบบโซล่า เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เพ่ือการปลูกพืช ป้ายเหล็ก เหมาะสมภายใน
พร้อมขา วงเงินงบประมาณ

3        จัดซ้ือหมึกเคร่ืองถ่าย 14,300   วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 14,300     บริษัท เจ ที โอเอ 14,300     มีคุณสมบัติถูกต้อง
เอกสาร เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

4        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000       นางวารี งามเลิศ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564
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วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)
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5 จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยามรักษาความปลอดภัย) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

7        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)
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9 ค่าจ้างเหมาท าป้ายเหล็ก 45,000   วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 45,000     นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 45,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาคุณภาพดิน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
พ้ืนท่ีปลูกข้าวลุ่มน้ าเจ้าพระยา เหมาะสมภายใน
แม่กลอง วงเงินงบประมาณ

10      ค่าท าแบบสอบถาม 4,500     วิธีเฉพาะ นายทนงศักด์ิ นิลน้อย 4,500       นายทนงศักด์ิ นิลน้อย 4,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการบริหารจัดการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ทรัพยากรดินระดับต าบล เหมาะสมภายใน
อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

11      ค่าท าแบบสอบถาม 4,500     วิธีเฉพาะ นายวินัย นัยตา 45,000     นายวินัย นัยตา 4,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการบริหารจัดการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ทรัพยากรดินระดับต าบล เหมาะสมภายใน
อ.หนองหญ้าไซ วงเงินงบประมาณ

12      ค่าท าป้าย(ป้ายไวนิลและ 10,000   วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 10,000     ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 10,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
ป้ายโรอัพ) โครงการระบบ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ส่งเสริมการเกษตรแบบ เหมาะสมภายใน
แปลงใหญ่) วงเงินงบประมาณ
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13 ค่าจัดซ้ือน้ าหมักชีวภาพ 39,000   วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 39,000     นายสมพร ศรีศักดา 39,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เกษตร พัฒนาคุณภาพดินพ้ืนที เหมาะสมภายใน
ปลูกข้าวลุ่ม้ าเจ้าพระยาแม่กลอง วงเงินงบประมาณ

14      ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,800     วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแมกซ์ ดีไซน์ 4,800       ศูนย์พิมพ์ ทีแมกซ์ ดีไซน์ 4,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(มะละกอ)โครงการจัดการ เจาะจง (สุพรรณบุรี) (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา
ดินเชิงรุกแก่เกษตรกรราย เหมาะสมภายใน
แปลงผ่านบัตรดินดี วงเงินงบประมาณ

15      จัดซ้ือฟางข้าวและร าข้าว 3,700     วิธีเฉพาะ นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,700       นายศรัณยู คงสมจิตต์ 3,700       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการจัดการดินเชิงรุก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แก่เกษตรกรรายแปลงผ่าน เหมาะสมภายใน
บัตรดินดี วงเงินงบประมาณ

16      จัดซ้ือมูลวัว 4,000     วิธีเฉพาะ นายพิชิต เกียรติสมพร 4,000       นายพิชิต เกียรติสมพร 4,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการจัดการดินเชิงรุก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แก่เกษตรกรรายแปลงผ่าน เหมาะสมภายใน
บัตรดินดี วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
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17 จัดซ้ือมะละกอ 4,000     วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 4,000       นายสมพร ศรีศักดา 4,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการจัดการดินเชิงรุก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แก่เกษตรกรรายแปลงผ่าน เหมาะสมภายใน
บัตรดินดี วงเงินงบประมาณ

18      ค่าฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ 4,800     วิธีเฉพาะ นายเนิน น่ิมนุช 4,800       นายเนิน น่ิมนุช 4,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เสริมการเกษตร(ภาคกลาง) เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่กลอง วงเงินงบประมาณ

19      ค่าฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ 4,800     วิธีเฉพาะ นายเล่ียม ด้วงนิคม 4,800       นายเล่ียม ด้วงนิคม 4,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เสริมการเกษตร(ภาคกลาง) เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่กลอง วงเงินงบประมาณ

20      ค่าฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ 4,800     วิธีเฉพาะ นายถาวร ค าแผง 4,800       นายถาวร ค าแผง 4,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เสริมการเกษตร(ภาคกลาง) เหมาะสมภายใน
ลุ่มน้ าเจ้าพระยา แม่กลอง วงเงินงบประมาณ
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ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
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21 ค่าฉีดพ่นน้ าหมักชีวภาพ 3,600     วิธีเฉพาะ นายณัฐพล เพ็ชรม่วงพันธ์ 3,600       นายณัฐพล เพ็ชรม่วงพันธ์ 3,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22      ค่าเก็บขยะ 300        วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนสิงหาคม 2564 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23      ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 2,407.50     วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 2,407.50      บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 2,407.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์รถยนต์ เจาะจง พัฒนา จ ากัด พัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ราชการ หมายเลข เหมาะสมภายใน
ทะเบียน ม 9017 ปทุมธานี วงเงินงบประมาณ

24      ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 4,226.50     วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 4,226.50      บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 4,226.50       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์รถยนต์ เจาะจง พัฒนา จ ากัด พัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ราชการ หมายเลข เหมาะสมภายใน
ทะเบียน ม 9018 ปทุมธานี วงเงินงบประมาณ
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25 ค่าไถดะและไถพรวน 36,000   วิธีเฉพาะ นายเจริญชัย  รักศรี 36,000     นายเจริญชัย รักศรี 36,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
การเกษตร พัฒนาพ้ืนท่ีระดับ เหมาะสมภายใน
(ภาคกลาง) วงเงินงบประมาณ

26      ค่าท าป้ายไวนิลประชา 48,000   วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 48,000     ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 48,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
สัมพันธ์ โครงการระบบ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลง เหมาะสมภายใน
ใหญ่(เบิกแทนกรมการข้าว) วงเงินงบประมาณ

27      ค่าไถดะและไถแปร 27,000   วิธีเฉพาะ นางมณฑา กอนกล่อม 27,000     นางมณฑา กอนกล่อม 27,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการงดเผาฟางและ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ตอซังพืช อ.เดิมบางนางบวช เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
28      ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 48,793.07  วิธีเฉพาะ บริษัท มิตซู ฃ เอรวัณ 48,793.07    บริษัท มิตซู ฃ เอรวัณ 47,793.07     มีคุณสมบัติถูกต้อง

รักษายานพาหนะรถยนต์ เจาะจง สุพรรณบุรี จ ากัด สุพรรณบุรี จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ราชการ กจ 7102 เหมาะสมภายใน
สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 ค่าไถดะและไถแปร 36,000   วิธีเฉพาะ นายผดุง ใจน้อย 36,000     นายผดุง ใจน้อย 36,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี เหมาะสมภายใน
ระดับภาค (ภาคกลาง) วงเงินงบประมาณ

30      ค่าไถดะและไถแปร 36,000   วิธีเฉพาะ นางสวณีย์ โพธ์ิรัง 36,000     นายสวณีย์ โพธ์ิรัง 36,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการพัฒนาและส่งเสริม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แผนงานบูรณาการพัฒนาพ้ืนท่ี เหมาะสมภายใน
ระดับภาค (ภาคกลาง) วงเงินงบประมาณ

31      จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 750        วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 750         นายนาวิน ศรีนาค 750          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(น้ ายาล้างจาน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

32      จัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 2,289     วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 2,289       นายนาวิน ศรีนาค 2,289       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กระดาษช าระ) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่าจัดซ้ือกระดาษ 3,600     วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 3,600       สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 3,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ถ่ายเอกสาร เจาะจง แอนโอเฮ แอนโอเฮ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

34      ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,200     วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ ซัพพลาส์ 4,200       บริษัท เจ ที โอเอ ซัพพลาส์ 4,200       มีคุณสมบัติถูกต้อง
หมึกToner Toner เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
PAMTUM PC210-EV เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
35      ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 4,000     วิธีเฉพาะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 4,000       คลีนิกคอมพิวเตอร์ 4,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

ซ่อมแซมโปรแกรมเคร่ือง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
คอมพิวเตอร์ เปล่ียนPower เหมาะสมภายใน
Supply ซ่อมเมนบอร์ด วงเงินงบประมาณ

35      ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5,100     วิธีเฉพาะ คลีนิกคอมพิวเตอร์ 5,100       คลีนิกคอมพิวเตอร์ 5,100       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 200        วิธีเฉพาะ บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 200         บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 200          มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว เจาะจง บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

37      ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 174        วิธีเฉพาะ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 174         บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 174          มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

35      ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 113.50   วิธีเฉพาะ บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 113.50     บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 113.50     มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว เจาะจง บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

38      ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500        วิธีเฉพาะ บริษัท ปิโตรเลียมไทย 500         บริษัท ปิโตรเลียมไทย 500          มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน เจาะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

39 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 417        วิธีเฉพาะ บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 417         บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด 417          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

40      ค่าเก็บขยะ 300        วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนเดือน กันยายน 2564 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

41      ค่าท าป้ายโรอัพ 7,000     วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 7,000       ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 7,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ป้ายหญ้าแฝก) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

42      ค่าท าตรายาง 1,680     วิธีเฉพาะ อังเปาตรายาง 1,680       อังเปาตรายาง 1,680       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

43 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 21          วิธีเฉพาะ บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 21            บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 21            มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว เจาะจง บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

44      ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 77.94     วิธีเฉพาะ บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 77.94       บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 77.94       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

45      ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 209        วิธีเฉพาะ บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 209         บริษัท เอก ชัย ดิสทริ 209          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด บิวข่ัน ซิสเทม จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

46      ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 173.89   วิธีเฉพาะ บริษัท โฮม โปรดักส์ 173.89     บริษัท โฮม โปรดักส์ 173.89     มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง เซนเตอร์ จ ากัด เซนเตอร์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

47 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000     วิธีเฉพาะ บริษัท ปิโตรเลียมไทย 1,000       บริษัท ปิโตรเลียมไทย 1,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน เจาะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

48      ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 34,000   วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 34,000     นายนิมิตร สว่างศรี 34,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการศูนย์เรียนการเพ่ิม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
49      ค่าจ้างเหมาผลิตน้ าหมัก 34,500   วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500     นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500     มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชีวภาพ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(นายพิสิษฐื สวัสด์ิศรี) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
50      ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 25,500   วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 25,500     นายนิมิตร สว่างศรรี 25,500     มีคุณสมบัติถูกต้อง

(ปุ๋ยหมัก) พร้อมขนส่ง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  ตุลาคม   2564



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

51 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 39,000   วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 39,000     นายวิชา ทองโสภา 39,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(น้ าหมักชีวภาพ พด.2) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่มเกษตร เหมาะสมภายใน
ทฤษฎีใหม่(รอบ2) วงเงินงบประมาณ

52      ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 148,750 วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 148,750   นายนิมิตร สว่างศรี 148,750   มีคุณสมบัติถูกต้อง
(เมล็ดพันธ์ุปอเทือง) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

53      ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 31,875   วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 31,875     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 31,875     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โดโลไมท์) เจาะจง เกษมปูนมาร์ลและ เกษมปูนมาร์ลและ ครบถ้วน เสนอราคา
(โครงการ1ต าบล1กลุ่มเกษตร ปูนขาว ปูนขาว เหมาะสมภายใน
ทฤษฎีใหม่รอบ2) วงเงินงบประมาณ

54      ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 11,156.25    วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 11,156.25      นายนิมิตร สว่างศรี 11,156.25      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(เมล็ดพันธ์ุปุ๋ยสดปอเทือง) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(โครงการ1ต าบล1กลุ่มเกษตร เหมาะสมภายใน
ทฤษฎีใหม่รอบ2) วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564
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ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

55 ค่าซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 37,800   วิธีเฉพาะ บริษัท เจ.ที.โอเอ 37,800     บริษัท เจ.ที.โอเอ 37,800     มีคุณสมบัติถูกต้อง
โน๊ตบุ๊ค ย่ีห้อ Acer เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

56      ค่าจัดซ้ือกล้องดิจิตอล 25,000   วิธีเฉพาะ บริษัท เจ.ที.โอเอ 25,000     บริษัท เจ.ที.โอเอ 25,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แบบคอมแพค) เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ย่ีห้อ Canon PowerShot เหมาะสมภายใน
G7 Mark111 วงเงินงบประมาณ

57      ค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ ปรับ 20,000   วิธีเฉพาะ นายนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 20,000     นายนิธิวัชญ์ พันธ์ุเมือง 20,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พ้ืนท่ีภายในสถานีพัฒนาท่ีดิน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
สุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
58      ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6,679     วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอมพิว 6,679       สุพรรณบุ๊คคอมพิว 6,679       มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง เตอร์แอนโอเอ เตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

59 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ 21,000   วิธีเฉพาะ ร้านถาวรแอร์เซอร์วิส 21,000     ร้านถาวรแอร์เซอร์วิส 21,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
อากาศขนาด 13000BTU เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

60      ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 80,000   วิธีเฉพาะ บริษัท ส ปริญญา โยธา 80,000     บริษัท ส ปริญญา โยธา 80,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

61      ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 40,000   วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 40,000     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 40,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง ป ทรัพย์สมบูรณ์ ป ทรัพย์สมบูรณ์ ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ

62      ค่าจ้างขุดสระเก็บน้ าตาม 124,300 วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 124,300   บริษัท ชัยนาวิน 124,300   มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบมาตรฐานกรมพัฒนา เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ท่ีดิน โครงการ1ต าบล1 เหมาะสมภายใน
กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ อ.อู่ทอง วงเงินงบประมาณ
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ล าดับ
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

63 ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 40,000   วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 40,000     บริษัท ชัยนาวิน 40,000     มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

64      ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 117,700 วิธีเฉพาะ บริษัท ชัยนาวิน 117,700   บริษัท ชัยนาวิน 117,700   มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เมือง วงเงินงบประมาณ

65      ค่าขุดสระเก็บตามแบบ 738,999 วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 738,999   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 738,999   มีคุณสมบัติถูกต้อง
มาตรฐานกรมพัฒนาท่ีดิน เจาะจง ป ทรัพย์สมบูรณ์ ป ทรัพย์สมบูรณ์ ครบถ้วน เสนอราคา
โครงการ1ต าบล1กลุ่ม เหมาะสมภายใน
เกษตรทฤษฎีใหม่อ.เดิมบางนางบวช วงเงินงบประมาณ
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