
 งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุน้้ามันเข้ือ 1,700.00       ตกลงราคา บริษัท ปิโตรเลียมไทย 1,700.00 บริษัท ปิโตรเลียมไทย 1,700.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เพลิงและหล่อล่ืน (น้้ามันเคร่ือง คอร์ปอเรช่ันจ้ากัด คอร์ปอเรช่ันจ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ตัดหญ้า) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

2 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 72.00            ตกลงราคา บริษัท เอก ชัย ดิส 72.00 บริษัท เอก ชัย ดิส 72.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว ทริบิวช่ัน ซิสเทม ทริบิวช่ัน ซิสเทม ครบถ้วน เสนอราคา

จ้ากัด จ้ากัด เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุงาน 1,265.00 ตกลงราคา บริษัท แม็คโคร จ้ากัด 1,265.00 บริษัท แม็คโคร จ้ากัด 1,265.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
บ้านงานครัว ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

4 ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 2,291.00 ตกลงราคา อู่ตุ๊ก 2,291.00 อู่ตุ๊ก 2,291.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์ราชการ หมายเลข ครบถ้วน เสนอราคา
ทะเบียน 98-3642 กทม เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

5 เบิกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 300.00          ตกลงราคา องค์การบริหารส่วน 300.00 องค์การบริหารส่วน 300.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2562 ต้าบลทับตีเหล็ก ต้าบลทับตีเหล็ก ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.00       ตกลงราคา อู่ทองโลหะภัณฑ์ 1,200.00       อู่ทองโลหะภัณฑ์ 1,200.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

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



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

7 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุประปา 565.00          ตกลงราคา บริษัท โฮม โปรดักส์ 565.00 บริษัท โฮม โปรดักส์ 565.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เซ็นเตอร์ จ้ากัด เซ็นเตอร์ จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 7,600.00       ตกลงราคา บริษัท เจ ที โอเอ 7,600.00 บริษัท เจ ที โอเอ 7,600.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ซัพพลายส์ จ้ากัด ซัพพลายส์ จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

9 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 364.00          ตกลงราคา ร้านมณเฑียรการเกษตร 364.00          ร้านมณเฑียรการเกษตร 364.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562

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



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

10 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 59.50            ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 59.50            ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 59.50           มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เตอร์ เตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 43.15            ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 43.15            ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 43.15           มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เตอร์ เตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12 ซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 4,000.00       ตกลงราคา ร้านนาซ่าแอร์ 4,000.00       ร้านนาซ่าแอร์ 4,000.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์ราชการ หมายเลข  ครบถ้วน เสนอราคา
ทะเบียน กค 5145 สบ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562

แบบ สขร.1   ( หน้า 4 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 เบิกเงินค่าโทรศัพท์ 187.04          ตกลงราคา บริษัท ทีโอที จ้ากัด 187.04          บริษัท ทีโอที จ้ากัด 187.04         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2562  ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 625.00          ตกลงราคา ร้านสามช่างชาย 625.00          ร้านสามช่างชาย 625.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,440.00       ตกลงราคา ร้านต๋ีกรอบรูป 1,440.00       ร้านต๋ีกรอบรูป 1,440.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้า 5 )

ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

16 เบิกเงินค่าไปรษณีย์ 142.00          ตกลงราคา บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์ 142.00          บริษัท เคอร่ี เอ็กซ์ 142.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เพรส จ้ากัด เพรส จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

17 เบิกเงินค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 300.00          ตกลงราคา องค์การบริหารส่วน 300.00 องค์การบริหารส่วน 300.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ้าเดือน สิงหาคม 2562 ต้าบลทับตีเหล็ก ต้าบลทับตีเหล็ก ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 85.00            ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 85.00            ร้านสุพรรณบุ๊คเซน 85.00           มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เตอร์ เตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

19 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุเคร่ืองถ่าย 14,400.00     ตกลงราคา บริษัท เจ ที โอเอ 14,400.00     บริษัท เจ ที โอเอ 14,400.00    มีคุณสมบัติถูกต้อง
เอกสาร  ซัพพลายส์ จ้ากัด ซัพพลายส์ จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,327.39       ตกลงราคา บริษัท สุพรรณบุ๊ค 5,327.39 บริษัท สุพรรณบุ๊ค 5,327.39 มีคุณสมบัติถูกต้อง
คอมพิวเตอร์แอนโอเอ คอมพิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

21 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 1,200.00       ตกลงราคา อู่ทองโลหะภัณฑ์ 1,200.00       อู่ทองโลหะภัณฑ์ 1,200.00      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กรรไกรตัดก่ิงแบบสองระบบ) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

22 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุประปา 565.00          ตกลงราคา บริษัทโฮมโปรดักส์ 565.00          บริษัทโฮมโปรดักส์ 565.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เซนเตอร์ จ้ากัด เซนเตอร์ จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23 เบิกเงินค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา 7,600.00       ตกลงราคา บริ เจ ที โอเอ 7,600.00 บริ เจ ที โอเอ 7,600.00 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัณฑ์ส้านกงาน ซัพพลายส์ จ้ากัด ซัพพลายส์ จ้ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
(เคร่ืองปร้ินเตอร์) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

24 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 364.00          ตกลงราคา ร้านมณเฑียรการเกษตร 364.00          ร้านมณเฑียรการเกษตร 364.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(สายยาง) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 59.00            ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊ค 59.00            ร้านสุพรรณบุ๊ค 59.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เซนเตอร์ เซนเตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

26 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 85.00            ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊ค 85.00            ร้านสุพรรณบุ๊ค 85.00          มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เซนเตอร์ เซนเตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

27 เบิกเงินค่าจ้างเหมาวางระบบท่อ 176,000.00   ตกลงราคา นายนาวิน ศรีนาค 176,000.00   นายนาวิน ศรีนาค 176,000.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประปาภายในสถานีฯ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562

แบบ สขร.1   ( หน้า 6 )



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

28 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 625.00          ตกลงราคา ร้านสามช่างชาย 625.00          ร้านสามช่างชาย 625.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

29 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 1,440.00       ตกลงราคา ร้านต๋ีกรอบรูป 1,440.00       ร้านต๋ีกรอบรูป 1,440.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

30 เบิกเงินค่าไปรษณีลงทะเบียน 142.00          ตกลงราคา บริษัท ไปรษณีย์ไทย 142.00          บริษัท ไปรษณีย์ไทย 142.00         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562



ล้าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

31 เบิกเงินค่าจัดซ้ือวัสดุส้านักงาน 5,330.00       ตกลงราคา ร้านสุพรรณบุ๊ค 5,330.00       ร้านสุพรรณบุ๊ค 5,330.00     มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เซนเตอร์ เซนเตอร์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

32 เบิกค่าจ้างจัดเก็บขยะมูลฝอก 300.00          ตกลงราคา องค์การบริหาร 300.00          องค์การบริหาร 300.00        มีคุณสมบัติถูกต้อง
 ส่วนต้าบลทับตีเหล็ก ส่วนต้าบลทับตีเหล็ก ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

33 เบิกเงินค่าจ้างเหมาก่อสร้างร้ัว 481,900.00   ตกลงราคา นายจักรี เท่ียงตรง 481,900.00   นายจักรี เท่ียงตรง 481,900.00  มีคุณสมบัติถูกต้อง
คาวบอย ความยาว 550 เมตร ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน   กันยายน  2562
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 ตุลาคม   2562

แบบ สขร.1   ( หน้า 6 )




