
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงินงบประมำณ

(รำคำกลำง)
วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก

รำคำวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 เบิกเงินค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำรถยนต์ 2,500.00        ตกลงรำคำ นำซ่ำแอร์ 2,500.00 นำซ่ำแอร์ 2,500.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รำชกำร หมำยเลขทะเบีย ครบถ้วน เสนอรำคำ
กง - 4133 สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

2 จัดซ้ือปอเทือง 33,000.00      ตกลงรำคำ จิรัฏฐ์พำณิชย์ 33,000.00 จิรัฏฐ์พำณิชย์ 33000.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เพ่ือใช้ในโครงกำรนิคมเกษตรบ้ำนช้ำง คอนสตรัคช่ัน คอนสตรัคช่ัน ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3 จ้ำงเหมำรถปรับอำกำศ(รถบัส) 40,000.00 ตกลงรำคำ นำยบรรยง 40,000.00 นำยบรรยง 40,000.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
อบรมหมอดิน         บุญเลิศ            บุญเลิศ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2  มกราคม 2562
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รำคำวงเงินท่ีจะ
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เหตุผลท่ีคัดเลือก
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4 เบิกเงินค่ำลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 300.00          ตกลงรำคำ ร้ำนมิสเตอร์อิงค์ 300.00 ร้ำนมิสเตอร์อิงค์ 300.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ
เซอร์วิส เซอร์วิส เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

5 เบิกเงินค่ำจัดซ้ือสำยโทรศัพท์แบบ 90.00             ตกลงรำคำ เมืองทอง 90.00 เมืองทอง 90.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ส ำเร็จรูป 20 เมตร     กำรไฟฟ้ำ     กำรไฟฟ้ำ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 เบิกเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุก่อสร้ำง 11,250.00      ตกลงรำคำ สุพรรณฮำร์ดแวร์ 1,125.00         สุพรรณฮำร์ดแวร์ 1,125.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  2  มกราคม 2562
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วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ

ผู้ได้รับกำร
คัดเลือก
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7 เบิกเงินค่ำจัดท ำตรำยำง 340.00          ตกลงรำคำ ม่วงน้อยก๊อปป้ี 340.00 ม่วงน้อยก๊อปป้ี 340.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8 เบิกเงินค่ำจ้ำงท ำป้ำยโครงกำร 6,025.00        ตกลงรำคำ ร้ำนหนวด 6,025.00 ร้ำนหนวด 6,025.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ป้ำยนิทรรศกำร โครงกำรธนำคำร อำร์ตโฆษณำ อำร์ตโฆษณำ ครบถ้วน เสนอรำคำ
ปุ๋ย(ใหม่) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

9 เบิกเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกำตร 44,225.00      ตกลงรำคำ นำยก ำจัด 44,225.00       นำยก ำจัด 44,225.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรจัดต้ังธนำคำรปุ๋ยอินทรีย์         ช้ำงเขียว         ช้ำงเขียว ครบถ้วน เสนอรำคำ
(แห่งใหม่) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2  มกราคม 2562
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10 เบิกเงินค่ำใช้บริกำรอินเตอร์เน็ต 1,284.00        ตกลงรำคำ บริษัท ทริปเปิล 1,284.00 บริษัท ทริปเปิล 1,284.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ควำมเร็วสูง ที อินเทอร์เน็ต ที อินเทอร์เน็ต ครบถ้วน เสนอรำคำ

   จ ำกัด    จ ำกัด เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 เบิกเงินค่ำส่งไปรษณีย์ 37.00             ตกลงรำคำ บริษัท ไปรษณีย์ 37.00 บริษัท ไปรษณีย์ 37.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
    จ ำกัด     จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 เบิกเงินค่ำใช้บริกำรโทรศัพท์ 1,000.00        ตกลงรำคำ บริษัท แอดวำนซ์ 1,000.00         บริษัท แอดวำนซ์ 1,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคล่ือนท่ี ประจ ำเดือนพฤศจิกำยน 61 ไวร์เลส ไวร์เลส ครบถ้วน เสนอรำคำ

เน็ทเวอร์ค จ ำกัด เน็ทเวอร์ค จ ำกัด เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2  มกราคม 2562
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13 เบิกเงินค่ำป้ำยไวนิล โครงกำรอบรม 900.00          ตกลงรำคำ ศรีบัวบำน 900.00 ศรีบัวบำน 900.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
หมอดินอำสำประจ ำหมู่บ้ำน      อิงค์เจ็ท      อิงค์เจ็ท ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14 เบิกเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำนักงำน 1,500.00        ตกลงรำคำ ศรีบัวบำน 1,500.00 ศรีบัวบำน 1,500.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
โครงกำรอบรมหมอดินอำสำ      อิงค์เจ็ท      อิงค์เจ็ท ครบถ้วน เสนอรำคำ
ประจ ำหมู่บ้ำน เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

15 เบิกเงินค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,200.00        ตกลงรำคำ พิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ 1,200.00         พิพัฒน์เท็กซ์ไทล์ 1,200.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2  มกราคม 2562


