
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่ำเก็บขยะ 300           วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300        อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนธันวำคม 2564 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2          ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 2,464.21   วิธีเฉพำะ บรืษัท มิตซู ช เอรำวัณ 2,464.21 บรืษัท มิตซู ช เอรำวัณ 2,464.21    มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง สุพรรณบุร จ ำกัด สุพรรณบุร จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน
กจ - 7102 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

3          ค่ำจัดซ้ือประปำ 180.00      วิธีเฉพำะ สุพรรณฮำร์ดแวร์ 180.00   สุพรรณฮำร์ดแวร์ 180.00       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4          ค่ำจัดซ้ือถังพลำสติก 88,800      วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 88,800   ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 88,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
กำกน้ ำตำล พืชสมุนไพร เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 ค่ำจัดซ้ือวัสดุส ำหรับ 18,500      วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 18,500   นำยวิชำ ทองโสภำ 18,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ผลิตปุ๋ยหมัก (มูลวัว) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 2,752.58 วิธีเฉพำะ บริษัท เอ็น วี เอ็ม 2,753 บริษัท เอ็น วี เอ็ม 2,752.58 มีคุณสมบัติถูกต้อง

รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง มอเตอร์เซลล์ จ ำกัด มอเตอร์เซลล์ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน

กพ - 6730  สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ
7          ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000        วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000     นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
8          ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000        วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000     นางวารี งามเลิศ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

งาน(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000 วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริพร บุตดำเลิศ 8,000 น.ส.ศิริพร บุตดำเลิศ 8,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000 วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000 น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำน 8,000        วิธีเฉพำะ นำยสมคิด แก้วปำน 8,000     นำยสมคิด แก้วปำน 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ภำคสนำม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12 ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 18,500      วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 18,500   บริษัท ส.ปริญญำ 18,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชลประทำน อ.หนองหญ้ำไซ เจำะจง โยธำ จ ำกัด โยธำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 2,500        วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 2,500     บริษัท ส.ปริญญำ 2,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชลประทำน อ.หนองหญ้ำไซ เจำะจง โยธำ จ ำกัด โยธำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
14 ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 63,000      วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 63,000   บริษัท ส.ปริญญำ 63,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

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

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2565


