
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,344.00        ตกลงรำคำ บริษัท เอก-ชัย 1,344.00 บริษัท เอก-ชัย 1,344.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ดิสทริบิวช่ัน ดิสทริบิวช่ัน ครบถ้วน เสนอรำคำ
ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด เหมำะสมภำยใน

  วงเงินงบประมำณ

2 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 75.00             ตกลงรำคำ วิชัยเกษตรภัณฑ์ 750.00 วิชัยเกษตรภัณฑ์ 750.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ถุงเพำะช ำปอเทือง) ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3 ค่ำส่งไปรษณีย์ 52.00 ตกลงรำคำ บริษัท 52.00 บริษัท 52.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ไปรษณีย์ จ ำกัด ไปรษณีย์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 ธันวาคม  2561



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

4 ค่ำใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ีรอบบริกำร 1,014.55        ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ 1,014.55 บริษัท แอดวำนซ์ 1,014.55      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(20/09/2561-19/10/2561) อินโฟร์ เซอร์วิส อินโฟร์ เซอร์วิส ครบถ้วน เสนอรำคำ

จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

5 ค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ส ำนักงำน 2,099.13        ตกลงรำคำ บริษัท ทีโอที 2,099.13 บริษัท ทีโอที 2,099.13      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ ำเดือน ตุลำคม 2561 จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 3,300.00        ตกลงรำคำ วิชัยเกษตรภัณฑ์ 3,300.00         วิชัยเกษตรภัณฑ์ 3,300.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  3 ธันวาคม  2561

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

7 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 3,600.00        ตกลงรำคำ สุพรรณบุ๊ค 3,600.00 สุพรรณบุ๊ค 3,600.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กระดำษถ่ำยเอกสำรA4) คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

แอนโอเอ แอนโอเอ เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8 ค่ำประกันภัยรถยนต์รำชกำร 10,545.21      ตกลงรำคำ บริษัท วิริยะ 10,545.21 บริษัท วิริยะ 10,545.21    มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อม พ.ร.บ. ประกันภัย ประกันภัย ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน กท 9475 สพ จ ำกัด (มหำชน) จ ำกัด (มหำชน) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

9 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 3,765.00        ตกลงรำคำ วิชัยเกษตรภัณฑ์ 3,765.00         วิชัยเกษตรภัณฑ์ 3,765.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 ธันวาคม  2561



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

10 ค่ำวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 560.00          ตกลงรำคำ บริษัท สยำม 560.00 บริษัท สยำม 560.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
แม็คโคร จ ำกัด แม็คโคร จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
(มหำชน) (มหำชน) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

11 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1,300.00        ตกลงรำคำ ร้ำนหนวดอำร์ต 1,300.00 ร้ำนหนวดอำร์ต 1,300.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โครงกำรอบรมหมอดินอำสำ โฆษณำ โฆษณำ ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประจ ำต ำบล) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

12 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 3,900.00        ตกลงรำคำ บริษัท เอก-ชัย 3,900.00         บริษัท เอก-ชัย 3,900.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(โครงกำรอบรมหมอดินอำสำ ดิสทริบิวช่ัน ดิสทริบิวช่ัน ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประจ ำต ำบล) ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 ธันวาคม  2561

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 จ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 40,000.00      ตกลงรำคำ นำยประพันธ์ุ 40,000.00 นำยประพันธ์ุ 40,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมบรรจุขวด เพ่ือใช้ในกำแจกจ่ำย    ศรีสุข    ศรีสุข ครบถ้วน เสนอรำคำ
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนท่ี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   พฤศจิกายน  2561

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3 ธันวาคม  2561


