
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000     วิธีเฉพำะ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000     บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ประจ ำเดือนมกรำคม 2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2       ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 1,423     วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมแม็คโคร 1,423     บริษัท สยำมแม็คโคร 1,423      มีคุณสมบัติถูกต้อง
 เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3       ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิง 500        วิธีเฉพำะ บริษัท ปิโตรเลียมไทย 500        บริษัท ปิโตรเลียมไทย 500        มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน(น้ ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4       ค่ำเก็บขยะ 300        วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300        อบต.ทับตีเหล็ก 300        มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนมกรำคม 2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่ำส่งไปรษณีย์ 301        วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 301        บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ำกัด 301        มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6       ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 185,000 วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 185,000 บริษัท ชัยนำวิน 185,000  มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชลประทำน อ.ดอนเจดีย์ เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
7       ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 74,000   วิธีเฉพำะ บริษัท ชัยนำวิน 74,000   บริษัท ชัยนำวิน 74,000    มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชลประทำน อ.อู่ทอง เจำะจง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
8       ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 148,000 วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 148,000 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 148,000  มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชลประทำน อ.หนองญ้ำไซ เจำะจง ป.ทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง ป.ทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2565
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สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 92,500   วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 92,500   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 92,500    มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชลประทำน อ.ดอนเจดีย์ เจำะจง ป.ทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง ป.ทรัพย์สมบูรณ์ก่อสร้ำง ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
10     ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 19,500   วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 19,500   บริษัท ส.ปริญญำ 19,500    มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชลประทำน อ.เมือง เจำะจง โยธำ จ ำกัด โยธำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
11     

12     

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
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สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มีนาคม 2565




















