
 งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 19,240.00     ตกลงราคา นายประพันธ์ุ ศรีสุข 19,240.00 นายประพันธ์ุ ศรีสุข 19,240.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2 เบิกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 300.00          ตกลงราคา องค์การบริหารส่วน 300.00 องค์การบริหารส่วน 300.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2562 ต าบลทับตีเหล็ก ต าบลทับตีเหล็ก ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3 เบิกเงินค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 500.00 ตกลงราคา บริษัท โตรเลียมไทย 500.00 บริษัท โตรเลียมไทย 500.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน (เคร่ืองตัดหญ้า) คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

4 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 935.00 ตกลงราคา บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 935.00 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ 935.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
                จ ากัด            จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

5 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 1,200.00       ตกลงราคา ร.รวมมิตรดีเซล 1,200.00 ร.รวมมิตรดีเซล 1,200.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน 3ร 3104 เหมาะสมภายใน
กทม. วงเงินงบประมาณ

6 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 353.00          ตกลงราคา บริษัท เอก ชัย 353.00          บริษัท เอก ชัย 353.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม ดิสทริบิวช่ัน ซิสเทม ครบถ้วน เสนอราคา

จ ากัด จ ากัด เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้า 2 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

7 เบิกเงินค่าซ้ือวัสดุส านักงาน 5,100.00       ตกลงราคา บริษัท เจ ที 5,100.00 บริษัท เจ ที 5,100.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
โอเอ ซัพพลายส์ โอเอ ซัพพลายส์ ครบถ้วน เสนอราคา
จ ากัด จ ากัด เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

8 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 4,500.00       ตกลงราคา ร้านนาซ่าแอร์ 4,500.00 ร้านนาซ่าแอร์ 4,500.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน ม-9018 ปท. เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

9 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 2,700.00       ตกลงราคา เซนเตอร์แอร์ 2,700.00       เซนเตอร์แอร์ 2,700.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาเคร่ืองปรับอากาศ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 3 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กรกฏาคม  2562

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  สิงหาคม   2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

10 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 200.00          ตกลงราคา พูนเจริญโชค 200.00          พูนเจริญโชค 200.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 502.00          ตกลงราคา สุพรรณฮาร์แวร์ 502.00 สุพรรณฮาร์ดแวร์ 502.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 1,200.00       ตกลงราคา จักรศิลป์การไฟฟ้า 1,200.00       จักรศิลป์การไฟฟ้า 1,200.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ไฟฟ้า  ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562

แบบ สขร.1   ( หน้า 4 )



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 460.00          ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊ค 460.00          ร้านสุพรรณบุ๊ค 460.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เซนเตอร์ เซนเตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 4,890.00       ตกลงราคา อู่ตุ๊ก 4,890.00       อู่ตุ๊ก 4,890.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ  ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน 98 3642 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

15 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 19,602.40     ตกลงราคา บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 19,602.40     บริษัท สุพรรณผ้าเบรค 19,602.40    มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ  พัฒนา จ ากัด พัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
98 3642 กทม. วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้า 5 )



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

16 เบิกเงินค่าท าตรายาง 480.00          ตกลงราคา ม่วงน้อยก๊อปป้ี 480.00          ม่วงน้อยก๊อปป้ี 480.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

17 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,960.00       ตกลงราคา สุพรรณบุรีก๊อปป้ี 2,960.00 สุพรรณบุรีก๊อปป้ี 2,960.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,500.00       ตกลงราคา นางเศรณี อินทร์ตุ้ม 2,500.00 นางเศรณี อินทร์ตุ้ม 2500.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ธงชาติ) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
 วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 6 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

16 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,180.00       ตกลงราคา อนันต์โลหะกิจ 1,180.00       อนันต์โลหะกิจ 1,180.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

17 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 400.00        ตกลงราคา อู่ตุ๊ก 400.00 อู่ตุ๊ก 400.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ ครบถ้วน เสนอราคา
กค - 5145 สระบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
18 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ ารุง 2,500.00     ตกลงราคา นายคุณากร 2,500.00 นายคุณากร 2,500.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง

รักษาระบบไฟฟ้าอาคาร      พงษ์เถ่ือน      พงษ์เถ่ือน ครบถ้วน เสนอราคา
ส านักงาน (ตู้เมน พร้อมอุปกรณ์) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 7 )

ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

19 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุคอม 12,480.00     ตกลงราคา ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 12,480.00     ร้านคลินิกคอมพิวเตอร์ 12,480.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
พิวเตอร์  ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 150.00        ตกลงราคา บริษัท เอก ชัย 150.00 บริษัท เอก ชัย 150.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว ดีสทริบิวช่ัน ดีสทริบิวช่ัน ครบถ้วน เสนอราคา

ซิสเทม จ ากัด ซิสเทม จ ากัด เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 เบิกเงินค่าก าจัดปลวกและ 69,000.00   ตกลงราคา โฮมเคมีคอล 69,000.00 โฮมเคมีคอล 69,000.00   มีคุณสมบัติถูกต้อง
ป้องกันปลวกและระบบเหย่ือ สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ครบถ้วน เสนอราคา
ไบโอ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

แบบ สขร.1   ( หน้า 8 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562



ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

22 เบิกเงินค่าจัดท าป้ายโครงการ 11,000.00     ตกลงราคา ร้านหนวดอาร์ต 11,000.00     ร้านหนวดอาร์ต 11,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
และป้ายนิทรรศการ  โฆษณา โฆษณา ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 กันยายน   2562

แบบ สขร.1   ( หน้า 9 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   สิงหาคม  2562


