
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำส่งไปรษณีย์ 444          วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 444       บริษัท ไปรษณีย์ไทย 444         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2       ค่ำเก็บขยะ 300          วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300       อบต.ทับตีเหล็ก 300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนมีนำคม 2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3       ค่ำจัดซ้ือเคร่ืองวัดอุณหภูมิ 950          วิธีเฉพำะ ป. เวชภัณฑ์ 950       ป. เวชภัณฑ์ 950         มีคุณสมบัติถูกต้อง
แบบขำต้ัง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4       ค่ำจ้ำงไถเตรียมพ้ืนท่ีจัดงำน 1,200       วิธีเฉพำะ นำยภูษิต น้อยนรินทร์ 1,200     นำยภูษิต น้อยนรินทร์ 1,200      มีคุณสมบัติถูกต้อง
กิจกรรม จิตอำสำ1 เมษำวันข้ำรำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ไทย ร่วมใจเพ่ือประชำชน เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยไวนิล 550          วิธีเฉพำะ ร้ำนศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 550       ร้ำนศรีบัวบำนอิงค์เจ็ท 550         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6       ค่ำจัดซ้ือกระสอบปุ๋ย 500                วิธีเฉพำะ นำยธำวินทร์ ลีลำคุณำรักษ์ 500             นำยธำวินทร์ ลีลำคุณำรักษ์ 500               มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7       ค่ำจัดซ้ือแตงโม 4,000       วิธีเฉพำะ นำยสุเมศ ฉิมเพ็ชร 4,000     นำยสุเมศ ฉิมเพ็ชร 4,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8       ค่ำจัดท ำสติกเกอร์ ฉลำก 360          วิธีเฉพำะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 360       ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 360         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ค ำแนะน ำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ เจำะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำจัดซ้ือตะไคร้ 3,000       วิธีเฉพำะ นำงชลอ คงใจดี 3,000     นำงชลอ คงใจดี 3,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10     จัดซ้ือมูลไก่แกลบ ร ำข้ำว 3,800       วิธีเฉพำะ นำยพิชิต เกียรติสมพร 3,800     นำยพิชิต เกียรติสมพร 3,800      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11     จัดซ้ือมูลวัว 2,500       วิธีเฉพำะ นำยศรัณยู คงสมจิตต์ 2,500     นำยศรัณยู คงสมจิตต์ 2,500      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12     จัดซ้ือมะละกอ 4,090       วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 4,090     นำยสมพร ศรีศักดำ 4,090      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำจัดซ้ือข่ำ 4,500       วิธีเฉพำะ นำยสุชำติ สำยศิลป 4,500     นำยสุชำติ สำยศิลป 4,500      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14     ค่ำล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 2,000       วิธีเฉพำะ ถำวรแอร์ เซอร์วิส 2,000     ถำวรแอร์ เซอร์วิส 2,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
และเติมน้ ำยำเคร่ือง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ปรับอำกำศ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
15     ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000       วิธีเฉพำะ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000     บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16     ค่ำโทรศัพท์ 144.49     วิธีเฉพำะ บริษัท โทรคมนำคม 144.49   บริษัท โทรคมนำคม 144.49    มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจ้ำงท ำป้ำยเหล็ก 2,000       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000     นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 2,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
จุดเรียนรู้ ขนำด 40x60 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18     ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 20,400     วิธีเฉพำะ บริษัท สยำม 20,400   บริษัท สยำม 20,400    มีคุณสมบัติถูกต้อง
โดโลไมท์บรรจุกระสอบ เจำะจง โดโลไมท์ จ ำกัด โดโลไมท์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
พร้อมขนส่ง เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
19     ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 14,280     วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 14,280   นำยวิชำ ทองโสภำ 14,280    มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปุ๋ยหมัก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20     ค่ำจัดซ้ือน้ ำหมักชีวภำพ 27,040       วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 27,040     นำยนิมิตร สว่ำงศรี 27,040       มีคุณสมบัติถูกต้อง
พด.2 และ พด.7 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจัดซ้ือต้นไม้ 6,500       วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ สวัสดี 6,500     นำยสุวิทย์ สวัสดี 6,500      มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18     ค่ำจ้ำงน้ ำหมักชีวภำพ 34,500     วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500   นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 34,500    มีคุณสมบัติถูกต้อง
จ ำนวน 6,900 ขวด เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19     ค่ำวัสดุกำรเกษตร 35,700     วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 35,700   นำยวิชำ ทองโสภำ 35,700    มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ปอเทือง) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20     ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 48,000       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 48,000     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 48,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ถังหมักพลำสติก กำก เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
น้ ำตำล และสมุนไพร เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,800       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กำกน้ ำตำลพร้อมบรรจุ เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
แกลลอน) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
22     ค่ำจ้ำงเหมำท ำแปลง 59,400     วิธีเฉพำะ นำยริด บุตดำเลิศ 59,400   นำยริด บุตดำเลิศ 59,400    มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขยำยพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
(แฝกเพ่ือปลูก) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
23     ค่ำจ้ำงเหมำท ำแปลง 59,400     วิธีเฉพำะ นำงสุภำ บัวเอ่ียม 59,400   นำงสุภำ บัวเอ่ียม 59,400    มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขยำยพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
(แฝกเพ่ือปลูก) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
24     ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงจัดระบบ 490,000     วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน คอน 490,000      บริษัท ชัยนำวิน คอน 490,000        มีคุณสมบัติถูกต้อง

อนุรักษ์ดินและน้ ำพ้ืนท่ี เจำะจง สตรัคช่ัน จ ำกัด สตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ลุ่ม-ดอน ต.สวนแตง เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,800       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800      มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กำกน้ ำตำลพร้อมบรรจุ เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
แกลลอน) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
26     ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำ 29,700     วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 29,700   นำยวิชำ ทองโสภำ 29,700    มีคุณสมบัติถูกต้อง

แปลงหญำแฝก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27     ค่ำจ้ำงเหมำผลิตกล้ำหญ้ำ 89,250     วิธีเฉพำะ นำงมำนิต ดวงจิตร 98,250   นำงมำนิต ดวงจิตร 98,250    มีคุณสมบัติถูกต้อง
แฝก (แฝกเพ่ือแจกจ่ำย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  2 พฤษภาคม 2565


