
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000      นำงสำวศิริพร บุดตำเลิศ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000      นำยสมคิด เกิดสมนึก 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000      นำงสำวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภำคสนำม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4     จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำงวำรี งำมเลิศ 8,000      นำงวำรี งำมเลิศ 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(แม่บ้ำน) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
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ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

5 จ้ำงเหมำคนงำน 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000      นำยสุทิน เกิดสมนึก 8,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยำมรักษำควำมปลอดภัย) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6     ค่ำจัดซ้ือน้ ำหมักชีวภำพ 1,300          วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 1,300         นำยวิชำ ทองโสภำ 1,300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7     ค่ำไถกลบตอซัง 4,800              วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 4,800            นำยนิมิตร สว่ำงศรี 4,800                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8     ค่ำจัดซ้ือแตงโม กิจกรรม 8,090       วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 8,090      นำยสมพร ศรีศักดำ 8,090         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ธนำคำรสินค้ำเกษตร ผลิตน้ ำหมัก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
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แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมัก 62,400     วิธีเฉพำะ นำยศรัณยู คงสมจิต์ 62,400       นำยศรัณยู คงสมจิต์ 62,400       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชีวภำพพร้อมบรรจุแกลลอน เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10   ค่ำจัดซ้ือถังพลำสติก กำก 9,000          วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 9,000         ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 9,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
น้ ำตำลพร้อมบรรจุแกลลอน เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11   ค่ำท ำสติกเกอร์เคลือบ 1,000          วิธีเฉพำะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 1,000         ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 1,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
บนฟิวเจอร์บอร์ด เจำะจง ดีไซน์ ดีไซน์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12   ค่ำท ำป้ำยศูนย์ถ่ำยทอด 2,500       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500      นำยพิสิษฐ์  สวัสด์ิศรี 2,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เทคโนโลยี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้ำ 840          วิธีเฉพำะ สุพรรณฮำร์ดแวร์ 840         สุพรรณฮำร์ดแวร์ 840            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14   ค่ำไถกลบตอซัง 4,800          วิธีเฉพำะ นำยสุเมศ ฉิมเพ็ชร 4,800         นำยสุเมศ ฉิมเพ็ช 4,800            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15   ค่ำไถกลบตอซัง 4,800          วิธีเฉพำะ นำงสำวกุลนันทน์ 4,800         นำงสำวกุลนันทน์ 4,800            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง   ท่ังทอง   ท่ังทอง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16   ค่ำจัดซ้ือมูลวัว 2,500       วิธีเฉพำะ นำยศรัณยู คงสมจิต์ 2,500         นำยศรัณยู คงสมจิต์ 2,500            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
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แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำจัดซ้ือฟำงข้ำวอัดก้อน 4,000          วิธีเฉพำะ นำยพิชิต เกียรติสมพร 4,000         นำยพิชิต เกียรติสมพร 4,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18   ค่ำน้ ำหมักชีวภำพ 2,600          วิธีเฉพำะ นำยพิชิต เกียรติสมพร 2,600         นำยพิชิต เกียรติสมพร 2,600            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19 ค่ำท ำสติกเกอร์แปะ 1,500          วิธีเฉพำะ ร้ำนศรีบัวบำน 1,500         ร้ำนศรีบัวบำน 1,500            มีคุณสมบัติถูกต้อง
ฟิวเจอร์บอร์ด เจำะจง อิงค์เจ็ท อิงค์เจ็ท ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20   ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 5,788.70         วิธีเฉพำะ ร้ำนสุพรรณ 5,788.70       ร้ำนสุพรรณ 5,788.70           มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลข เจำะจง ผ้ำเบรคพัฒนำ ผ้ำเบรคพัฒนำ ครบถ้วน เสนอรำคำ
ทะเบียน 98-3642 กทม. เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
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แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำซ่อมแซมระบบประปำ 5,500       วิธีเฉพำะ นำยสุชำติ อ่อนรอด 5,500      นำยสุชำติ อ่อนรอด 5,500            มีคุณสมบัติถูกต้อง
และฝ้ำเพดำน อำคำรฝึกอบรม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22 ค่ำไถกลบตอซัง 4,800       วิธีเฉพำะ นำยอ ำนำจ แก้วประหลำด 4,800      นำยอ ำนำจ แก้วประหลำด 4,800         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23 ค่ำไถกลบตอซัง 4,800       วิธีเฉพำะ นำยสงัด จันทร์ฉำย 4,800      นำยสงัด จันทร์ฉำย 4,800         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ต.หนองโอ่ง อ.อู่ทอง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24   ค่ำจัดซ้ือน้ ำหมัก พด.2 2,600       วิธีเฉพำะ นำยชำตรี รักธรรม 2,600      นำยชำตรี รักธรรม 2,600         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
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แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่ำกระดำษถ่ำยเอกสำร 3,600       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊คคอมพิว 3,600      สุพรรณบุ๊คคอมพิว 3,600         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง เตอร์แอนโอเอ เตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

26 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 1,712       วิธีเฉพำะ บริษัท สุพรรณผ้ำ 1,712      บริษัท สุพรรณผ้ำ 1,712         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถยนต์รำชกำร หมำยเลข เจำะจง เบรคพัฒนำ จ ำกัด เบรคพัฒนำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
ทะเบียน กค - 5145 สบ. เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
27 ค่ำโทรศัพท์ 119.81     วิธีเฉพำะ บริษัท โทรคมนำคม 119.81    บริษัท โทรคมนำคม 119.81       มีคุณสมบัติถูกต้อง

(035-969945) เจำะจง แห่งชำติ แห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

28   ค่ำโทรศัพท์ 180.83     วิธีเฉพำะ บริษัท โทรคมนำคม 180.83       บริษัท โทรคมนำคม 180.83       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(035-454081) เจำะจง แห่งชำติ แห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

29 ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 1,000       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 1,000      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 1,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน (น้ ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง สมควรชัย สมควรชัย ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

30 ค่ำเก็บขยะ 300          วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนพฤษภำคม 2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

31 ค่ำส่งไปรษณีย์ 106          วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 106         บริษัท ไปรษณีย์ไทย 106            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

32   ค่ำจัดซ้ือวัสดุงำน้ำนงำนครัว 2,267       วิธีเฉพำะ บริษัท สยำมแม็ค 2,267      บริษัท สยำมแม็ค 2,267            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง โคร จ ำกัด โคร จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

33 ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 1,000       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 1,000      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 1,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน (น้ ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง สมควรชัย สมควรชัย ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

33 ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 4,430       วิธีเฉพำะ 2000 มอเตอร์ไซค์ 4,430      2000 มอเตอร์ไซค์ 4,430         มีคุณสมบัติถูกต้อง
รถจักรยำนยนต์ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

ทะเบียน ขมร-485 สพ. เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

34 ค่ำท ำป้ำยเหล็ก ป้ำยศูนย์ถ่ำย 4,500       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,500      นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ทอดเทคโนโลยี ป้ำยเหล็กพร้อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ขำเหล็ก เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
35   ค่ำจัดซ้ือสมุนไพร 3,760       วิธีเฉพำะ นำยอนันต์ ศรีค ำ 3,760      นำยอนันต์ ศรีค ำ 3,760            มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

36 ค่ำจัดซ้ือเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 4,760       วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ สวัสดี 4,760      นำยสุวิทย์ สวัสดี 4,760         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

37 ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 9,000       วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 9,000      ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 90,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ถังหมักพลำสติก กำกน้ ำตำล เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
พืชสมุนไพร) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
38 ค่ำจ้ำงเหมำขุดหญ้ำแฝกพร้อมปลูก 141,120   วิธีเฉพำะ นำยสุวิทย์ สวัสดี 141,120  นำยสุวิทย์ สวัสดี 141,120     มีคุณสมบัติถูกต้อง

และดูแลรักษำปลูกซ่อม คลอง เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ส่งน้ ำสำธำรณะอ.หนองหญ้ำไซ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
39   ค่ำจ้ำงเหมำขุดหญ้ำแฝกพร้อมปลูก 190,080   วิธีเฉพำะ นำยสมพร ศรีศักดำ 190,080  นำยสมพร ศรีศักดำ 190,080     มีคุณสมบัติถูกต้อง

และดูแลรักษำปลูกซ่อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.เมือง เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี



แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

40 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลง 95,040     วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 95,040    นำยวิชำ ทองโสภำ 95,040       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ขยำยพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก พร้อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
ปลูก และดูแลรักษำปลูกซ่อม เหมำะสมภำยใน
(แฝกพ่ือปลูก) วงเงินงบประมำณ

41 ค่ำจ้ำงเหมำขุดหญ้ำแฝกพร้อม 95,040     วิธีเฉพำะ นำงสำวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 95,040    นำงสำวช่อเพ็ชร ศรีทองสุข 95,040       มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปลูก และดูแลรักษำปลูกซ่อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.อู่ทอง เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
42 จ้ำงเหมำขุดหญ้ำแฝกพร้อม 95,040     วิธีเฉพำะ นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 95,040    นำยมณเฑียร เผ่ือนสุริยำ 95040 มีคุณสมบัติถูกต้อง

ปลูก และดูแลรักษำปลูกซ่อม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
43   ค่ำจ้ำงเหมำผลิตกล้ำหญ้ำแฝก 70,000     วิธีเฉพำะ นำงมำนิต ดวงจิตร 70,000    นำงมำนิต ดวงจิตร 70,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

เพ่ือส่งเสริมจังหวัดสุพรรณบุรี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน  2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

ณ วันท่ี  1  กรกฎาคม  2565


