
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2      จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3      จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

4      จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000       นางวารี งามเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

5 จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยามรักษาความปลอดภัย) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6      ค่าไถกลบตอซัง เพ่ือใช้งาน 4,800     วิธีเฉพาะ นายล าดวน แก้วเกตุ 4,800       นายล าดวน แก้วเกตุ 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
วัตถุและแร่ธาตุในดิน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
7      ค่าไถกลบตอซัง เพ่ือใช้งาน 4,800     วิธีเฉพาะ นายอนันต์ อุ่นใจ 4,800       นายล าดวน แก้วเกตุ 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง

ไถกลบตอซังเพ่ือเพ่ิมอินทรีย์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
วัตถุและแร่ธาตุในดิน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
8      ค่าน้ าหมักชีวภาพ พด.2 2,600        วิธีเฉพาะ นายสุวิทย์ สวัสดี 2,600         นายสุวิทย์ สวัสดี 2,600               มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

9 ค่าเก็บขยะ 300        วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนกรกฎาคม 2565 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

10    ค่าจ้างท าป้ายเหล็ก 4,000     วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000       นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขนาด 80x120ซม. เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11    ค่าส่งไปรษณีย์ 120        วิธีเฉพาะ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด 120         บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จ ากัด 120              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12    ค่าสติกเกอร์แปะฟิวเจอร์ 8,500       วิธีเฉพาะ ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 8,500        ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 8,500               มีคุณสมบัติถูกต้อง
บอร์ด ขนาด 1.20x0.84 เมตร เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

13 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 6,900        วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 6,900         บริษัท เจ ที โอเอ 6,900               มีคุณสมบัติถูกต้อง
เคร่ืองถ่ายเอกสาร SD Card เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
รหัสครุภัณ์7430-003 0160 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
14    ค่าจัดซ้ือเศษผักและผลไม้ 1,600        วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 1,600         นายนาวิน ศรีนาค 1,600               มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

15    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 3,124.40   วิธีเฉพาะ บริษัท เอ็น วี เอ็ม 3,124.40    บริษัท เอ็น วี เอ็ม 3,124.40          มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง มอเตอร์เซลล์ จ ากัด มอเตอร์เซลล์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กพ 6730  สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

16    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 51,000      วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 51,000       นายสมพร ศรีศักดา 51,000             มีคุณสมบัติถูกต้อง
(มูลไก่ มูลวัว กากมัน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ส าปะหลัง) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

17 ค่าท าป้ายไวนิล 3,300     วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 3,300       ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 3,300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 3,450        วิธีเฉพาะ ร้านมณเฑียรการเกษตร 3,450         ร้านมณเฑียรการเกษตร 3,450               มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

19    ค่าจ้างเหมาก าจัดและป้อง 69,000   วิธีเฉพาะ ร้านโฮมเคมีคอล 69,000     ร้านโฮมเคมีคอล 69,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
กันปลวก เจาะจง สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

20    ค่าท าป้ายไวนิล วันดินโลก 440        วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 440         ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 440              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้าน 425        วิธีเฉพาะ สุพรรณฮาร์ดแวร์ 425         สุพรรณฮาร์ดแวร์ 425              มีคุณสมบัติถูกต้อง
งานครัว เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 4,160        วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 4,160         นายนาวิน ศรีนาค 4,160               มีคุณสมบัติถูกต้อง
(มูลสัตว์ เศษผักและผลไม้) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23    ค่าจัดซ้ือกากน้ าตาล 1,040     วิธีเฉพาะ ร้านมณเฑียรการเกษตร 1,040       ร้านมณเฑียรการเกษตร 1,040           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

24    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 2,500     วิธีเฉพาะ ถาวรแอร์ เซอร์วิส 2,500       ถาวรแอร์ เซอร์วิส 2,500           มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์(ล้างเคร่ือง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ปรับอากาศ) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

25 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 15,000   วิธีเฉพาะ ถาวรแอร์ เซอร์วิส 15,000     ถาวรแอร์ เซอร์วิส 15,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(เปล่ียนเทอร์โมรูมกล่อง เหมาะสมภายใน
คอลโทล) วงเงินงบประมาณ

26    ค่าไถกลบตอซัง 4,800     วิธีเฉพาะ นายสุเทพ กาบแก้ว 4,800       นายสุเทพ กาบแก้ว 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
อ.สองพ่ีน้อง จ.สุพรรณบุรี เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

27    ค่าไถกลบตอซัง 4,800     วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 4,800       นายวิชา ทองโสภา 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

28    ค่าน้ าหมัก พด.2 1,300     วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 1,300       นายนิมิตร สว่างศรี 1,300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

29 ค่าน้ าหมัก พด.2 1,300     วิธีเฉพาะ นายชาตรี รักธรรม 1,300       นายชาตรี รักธรรม 1,300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

30    ค่าท าป้ายไวนิล วันดินโลก 4,320     วิธีเฉพาะ ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 4,320       ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 4,320           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

31    ค่าจัดซ้ือตาข่ายลวด 1,100.00      วิธีเฉพาะ สุพรรณฮาร์ดแวร์ 1,100.00        สุพรรณฮาร์ดแวร์ 1,100.00              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

32    ค่าจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ 3,340     วิธีเฉพาะ สุพรรณฮาร์ดแวร์ 3,340       สุพรรณฮาร์ดแวร์ 3,340           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ไฟฟ้า เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

33 ค่าน้ าหมักชีวภาพ 1,300     วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 1,300       นายนาวิน ศรีนาค 1,300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

34    ค่าไถกลบตอซัง 4,800     วิธีเฉพาะ นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 4,800       นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 4,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

35    ค่าจัดซ้ือสมุนไพร และ 2,300     วิธีเฉพาะ นางจรีรัตน์ ลาภประสพ 2,300       นางจรีรัตน์ ลาภประสพ 2,300           มีคุณสมบัติถูกต้อง
กากน้ าตาลพร้อมบรรจุ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
แกลลอน เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
36    ค่าท าป้ายไวนิลแอพพลิเคช่ัน 2,000     วิธีเฉพาะ ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 2,000       ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 2,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง

กรมพัฒนาท่ีดินสารเร่ง พด. เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

37 ค่าจัดซ้ือมูลวัว 2,500     วิธีเฉพาะ นายเล่ียม โพธ์ิศรีสุวรรณ 2,500       นายเล่ียม โพธ์ิศรีสุวรรณ 2,500           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

38    ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000     วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมควรชัย 1,000       ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมควรชัย 1,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

39    ค่าป้ายไวนิล 500        วิธีเฉพาะ ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 500         ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 500              มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขนาด 1.20x2.40 เมตร เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

40    ค่าจ้างท าป้ายRoll up 12,000   วิธีเฉพาะ ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 12,000     ศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 12,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขนาด 0.80x2 เมตร เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
พิมพ์glossy Indoor เหมาะสมภายใน
เคลือบด้าน วงเงินงบประมาณ

ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

37 ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 12,320   วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,320     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 12,320         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กากน้ าตาล พร้อมบรรจุแกลลอน เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
พืชสมุนไพร หางไหลและเมล็ด เหมาะสมภายใน
สะเดาบน) วงเงินงบประมาณ

38    ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร 10,120   วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 10,120     ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 10,120         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ถังหมักพลาสติก กาก เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
น้ าตาล พืชสมุนไพร) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
39    ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 43,500   วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 43,500     บริษัท เจ ที โอเอ 43,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง

(หมึกเคร่ืองถ่ายเอกสาร เจาะจง ซัพพลาส์ จ ากัด ซัพพลาส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
ย่ีห้อSHARP MX2314 เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
40    ค่าจ้างเหมาซ่อมแซมและ 20,000   วิธีเฉพาะ นายเชน ดวงจิตร 20,000     นายเชน ดวงจิตร 20,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปรับปรุง ป้ายประชาสัมพันธ์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

41 ค่าจ้างเหมาปรับปรุง 6,700     วิธีเฉพาะ นายเชน ดวงจิตร 6,700       นายเชน ดวงจิตร 6,700           มีคุณสมบัติถูกต้อง
โรงผลิตน้ าหมัก ซ่อมโรง เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
หลังคา และเปล่ียนสแลนส์ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
42    จ้างเหมาดูแลรักษาและ 58,800   วิธีเฉพาะ นายสุวิทย์ สวัสดี 58,800     นายสุวิทย์ สวัสดี 58,800         มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปลูกซ่อมหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

43    จ้างเหมาจัดท าแปลง 44,100   วิธีเฉพาะ นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 44,100     นายศุภณัฐ วงษ์สุวรรณ 44,100         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขยายพันธ์ุกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
(แฝกเพ่ือปลู) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
44    ค่าจ้างเหมาผลิตกล้าหญ้าแฝก 125,000 วิธีเฉพาะ นางมานิต ดวงจิตร 125,000   นางมานิต ดวงจิตร 125,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือส่งเสริมจังหวัด เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
สุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้าง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

41 ค่าจ้างเหมาผลิตกล้าหญ้า 270,000 วิธีเฉพาะ นางมานิต ดวงจิตร 270,000   นางมานิต ดวงจิตร 270,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
แฝกเพ่ือส่งเสริม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
จังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กันยายน  2565


