
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

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
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6      จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ 10,000          วิธีเฉพาะ นายเชน ดวงจิตร 10,000           นายเชน ดวงจิตร 10,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ตัดต้นไม้ใหญ่ ตัดแต่งก่ิงไม้ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ต้นไม้ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
7      ค่าแก้กระแสไฟฟ้า 1,403.40       วิธีเฉพาะ การไฟฟ้าส่วน 1,403.40        การไฟฟ้าส่วน 1,403.40        มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขัดข้อง เจาะจง ภูมิภาคอ าเภอ ภูมิภาคอ าเภอ ครบถ้วน เสนอราคา
บางปลาม้า บางปลาม้า เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
8      ค่าแก้กระแสไฟฟ้า 1,040.09       วิธีเฉพาะ การไฟฟ้าส่วน 1,040.09        การไฟฟ้าส่วน 1,040.09        มีคุณสมบัติถูกต้อง

ขัดข้อง(ฟิวส์แรงสูง) เจาะจง ภูมิภาคอ าเภอ ภูมิภาคอ าเภอ ครบถ้วน เสนอราคา
บางปลาม้า บางปลาม้า เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่าบ ารุงรักษาระบบ 47,224.45     วิธีเฉพาะ การไฟฟ้าส่วน 47,224.45      การไฟฟ้าส่วน 47,224.45      มีคุณสมบัติถูกต้อง
ไฟฟ้า หม้อแปลงระบบ เจาะจง ภูมิภาคอ าเภอ ภูมิภาคอ าเภอ ครบถ้วน เสนอราคา
3 เฟส พร้อมติดต้ัง บางปลาม้า บางปลาม้า เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
10    ค่าบ ารุงรักษาหม้อแปลง 20,651          วิธีเฉพาะ การไฟฟ้าส่วน 20,651           การไฟฟ้าส่วน 20,651           มีคุณสมบัติถูกต้อง

น้ ามันหม้อแปลง ค่าซีล เจาะจง ภูมิภาคอ าเภอ ภูมิภาคอ าเภอ ครบถ้วน เสนอราคา
ยางและปะเก้น ค่าพ่นสีถัง บางปลาม้า บางปลาม้า เหมาะสมภายใน
หม้อแปลง ค่าคอยล์ภายในห้องแปลง วงเงินงบประมาณ

11 ค่าเก็บขยะ 300            วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300             อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนมิถุนายน 2565 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

12 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 1,786.90    วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณผ้า 1,786.90     บริษัท สุพรรณผ้า 1,786.90     มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง เบรคพัฒนา จ ากัด เบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กค-5294 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การ 6,000         วิธีเฉพาะ นายนาวิน ศรีนาค 6,000          นายนาวิน ศรีนาค 6,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เกษตร เกษตรอินทรีย์ใน เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
โรงเรียน (โรงเรียนใหม่) เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
14    ค่าป้ายไวนิล 550            วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 550             ร้านศรีบัวบานอิงค์เจ็ท 550            มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14    ค่าจัดซ้ือวัสดุในการอบรม 2,550         วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊ค 2,550          สุพรรณบุ๊ค 2,550         มีคุณสมบัติถูกต้อง
จัดท าแผนวิเคราะห์ชุมชน เจาะจง คอมพิวเตอร์แอนโอเอ คอมพิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา
แบบมีส่วนรวม เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
15    ค่าจัดซ้ือเคร่ืองปรับ 21,000       วิธีเฉพาะ ถาวรแอร์ เซอร์วิส 21,000        ถาวรแอร์ เซอร์วิส 21,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

อากาศ ย่ีห้อ mitsubishi เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ขนาด 13,000btu เหมาะสมภายใน
พร้อมติดต้ัง วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,950         วิธีเฉพาะ หนองตาสามผ้าไทย 3,950          หนองตาสามผ้าไทย 3,950         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ธงชาติ) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

17    ค่าซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิง 1,000         วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,000          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 1,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
และหล่อล่ืน(เคร่ืองตัดหญ้า) เจาะจง สมควรชัย สมควรชัย ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

18    ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 1,300         วิธีเฉพาะ 2000 มอเตอร์ไซค์ 1,300          2000 มอเตอร์ไซค์ 1,300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถจักรยานยนต์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
ทะเบียน ขมร-485 เหมาะสมภายใน
สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

19    ค่าจัดซ้ือเศษผักและ 4,000         วิธีเฉพาะ นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000          นายพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ผลไม้ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

20 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 5,564         วิธีเฉพาะ บริษัท สุพรรณผ้า 5,564          บริษัท สุพรรณผ้า 5,564         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษารถยนต์ราชการ เจาะจง เบรคพัฒนา จ ากัด เบรคพัฒนา จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา
หมายเลขทะเบียน เหมาะสมภายใน
กง 4133 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมาณ

21    ค่าจ้างท าป้ายไวนิล 3,500         วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3,500          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมกรอบไม้ เจาะจง โอเค ไซน์ โอเค ไซน์ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

22    ค่าสติกเกอร์แปะฟิวเจอร์ 1,980         วิธีเฉพาะ ร้านศรีบัวบาน 1,980          ร้านศรีบัวบาน 1,980         มีคุณสมบัติถูกต้อง
บอร์ด เจาะจง อิงค์เจ็ท อิงค์เจ็ท ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

23    ค่าวัสดุการเกษตร 10,400          วิธีเฉพาะ นายนิมิตร สว่างศรี 10,400           นายนิมิตร สว่างศรี 10,400           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ท าน้ าหมักชีวภาพ พด.2 เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
และพด.7 กลุ่มเกษตร เหมาะสมภายใน
ทฤษฎีใหม่ วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

24 ค่าจัดซ้ือปุ๋ยหมัก 5,440         วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 5,440          นายวิชา ทองโสภา 5,440         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

25    ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์การเกษตร 40,800       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 40,800        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 40,800       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ถังหมัก กากน้ าตาล เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา
และสมุนไพร เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
26    ค่าจัดซ้ือมูลวัว 8,500         วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 8,500          นายวิชา ทองโสภา 8,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

27    ค่าจัดซ้ือกากน้ าตาล 27,000       วิธีเฉพาะ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 27,000        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 27,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
สมุนไพร เจาะจง ม่ันคงกิจการุญ ม่ันคงกิจการุญ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 สิงหาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565



แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

28 ค่าจัดซ้ือมูลวัว 5,000         วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 5,000          นายวิชา ทองโสภา 5,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

29    ค่าท าป้ายนิทรรศการ 888            วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 888             ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 888            มีคุณสมบัติถูกต้อง
รณรงค์ปลูกกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

30    ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 11,093       วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอม 11,093        สุพรรณบุ๊คคอม 11,093       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง พิวเตอร์แอนโอเอ พิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

31    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝกพร้อม 79,200       วิธีเฉพาะ นายสมพร ศรีศักดา 79,200        นายสมพร ศรีศักดา 79,200       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลูก และดูแลรักษาปลูกซ่อม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2565
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

32 ค่าจ้างเหมาจัดท าแปลง 39,600       วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 39,600        นายวิชา ทองโสภา 39,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขยายพันธ์ุกล้าหญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
พร้อมปลูก และดูแลรักษาปลูก เหมาะสมภายใน
ซ่อม วงเงินงบประมาณ

33    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 134,640     วิธีเฉพาะ นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 134,640      นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 134,640     มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมปลูก และดูแลรักษาปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อ.อู่ทอง เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
34    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝกพร้อม 134,640     วิธีเฉพาะ นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 134,640      นายมณเฑียร เผ่ือนสุริยา 134,640     มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปลูก และดูแลรักษาปลูกซ่อม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อ.ศรีประจันต์ เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
35    ค่าจ้างเหมาขุดหญ้าแฝก 39,600       วิธีเฉพาะ นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 39,600        นางสาวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 39,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง

พร้อมปลูก และดูแลรักษาปลูก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา
อ.อู่ทอง เหมาะสมภายใน

วงเงินงบประมาณ
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แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

36 ค่าจ้างเหมาขุดแยกหน่อ 148,750     วิธีเฉพาะ นางมานิต ดวงจิตร 148,750      นางมานิต ดวงจิตร 148,750     มีคุณสมบัติถูกต้อง
หญ้าแฝก เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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