
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

1 ค่าสนับสนุนการ 8,000       วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริพร  บุตดำเลิศ 8,000         น.ส.ศิริพร  บุตดำเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

2    ค่าสนับสนุนการ 8,000       วิธีเฉพำะ น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000         น.ส.ศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

3    ค่าสนับสนุนการ 8,000       วิธีเฉพำะ นำยสมคิด แก้วปำน 8,000         นำยสมคิด แก้วปำน 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปฏิบัติงานภาคสนาม เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

4    ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000       วิธีเฉพาะ นางวารี งามเลิศ 8,000         นางวารี งามเลิศ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

5 ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000       วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000         นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

6    ค่ำแก้กระแสไฟฟ้ำ 544.85     วิธีเฉพำะ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 544.85       กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 544.85         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง อ ำเภอบำงปลำม้ำ อ ำเภอบำงปลำม้ำ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7    ค่ำโทรศัพท์ 159.43     วิธีเฉพำะ บริษัท โทรคมนำคม 159.43       บริษัท โทรคมนำคม 159.43         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง แห่งชำติ จ ำกัด แห่งชำติ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8    ค่ำส่งไปรณีย์ 42           วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 42              บริษัท ไปรษณีย์ไทย 42                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

9 ค่าจัดซ้ือเคร่ืองสแกนลายน้ิวมือ 8,000       วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 8,000         บริษัท เจ ที โอเอ 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
จ านวน 1 เคร่ือง เจาะจง ซัพพลายส์ ซัพพลายส์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10  ค่าจ้างเหมาติดต้ังเคร่ืองสแกน 1,800       วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 1,800         บริษัท เจ ที โอเอ 1,800           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ลายน้ิวมือพร้อมอุปกรณ์ เจาะจง ซัพพลายส์ ซัพพลายส์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11  ค่ำส่งไปรณีย์ 204         วิธีเฉพำะ บริษัท ไปรษณีย์ไทย 204            บริษัท ไปรษณีย์ไทย 204              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง จ ำกัด จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12  ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000       วิธีเฉพำะ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 1,000         บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ำกัด 1,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

13 ค่าโทรศัพท์ 126.26     วิธีเฉพาะ บริษัท โทรคมนาคม 126.26       บริษัท โทรคมนาคม 126.26         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง แห่งชาติ แห่งชาติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

14  ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 320         วิธีเฉพาะ เมืองทองค้าเสาเข็ม 320            เมืองทองค้าเสาเข็ม 320              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15  ค่ำวัสดุส ำนักงำน 3,192       วิธีเฉพำะ สุพรรณบุ๊ค 3,192         สุพรรณบุ๊ค 3,192           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง คอมพิวเตอร์แอนโอเอ คอมพิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16  ค่ำจ้ำงเหมำผลิตน้ ำหมัก 39,000     วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 39,000       นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 39,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชีวภำพ จ ำนวน 3,000 ลิตร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

17 ค่ำเก็บขยะ 300         วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300            อบต.ทับตีเหล็ก 300              มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนกุมภำพันธ์ 2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18  ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,600       วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอม 3,600         สุพรรณบุ๊คคอม 3,600           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง พิวเตอร์แอนโอเอ พิวเตอร์แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19  ค่ำเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด(ปอเทือง) 119,000   วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 119,000     นำยนิมิตร สว่ำงศรี 119,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20  เบิกค่ำซ่อมแซมและบ ำรุง 770         วิธีเฉพำะ บริษัท หลักเมืองถำวร 770            บริษัท หลักเมืองถำวร 770              มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษำรถยนต์รำชกำร เจำะจง 2004 จ ำกัด 2004 จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
หมำยเลขทะเบียน เหมำะสมภำยใน
กพ 6730 สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

21 ค่ำจัดซ้ือน้ ำมันเช้ือเพลิงและ 500         วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 500            ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 500              มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน (เคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง สิริวัฒนำ สุพรรณ สิริวัฒนำ สุพรรณ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22  ค่าจัดซ้ือชุดตรวจATK G/CA 3,500       วิธีเฉพาะ ป. เวชภัณฑ์ 3,500         ป. เวชภัณฑ์ 3,500           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23  ค่ำใช้บริกำรค่ำโทรศัพท์ 144.49     วิธีเฉพำะ บริษัทโทรคมนำคม 144.49       บริษัทโทรคมนำคม 144.49         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง แห่งชำติ แห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24  ค่ำใช้บริกำรค่ำโทรศัพท์ 200.09     วิธีเฉพำะ บริษัทโทรคมนำคม 200.09       บริษัทโทรคมนำคม 200.09         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง แห่งชำติ แห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

25 ค่ำจัดซ้ือปัจจัยกำรผลิตทำง 27,000     วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 27,000       ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 27,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
กำรเกษตร(โครงกำรศูนย์เรียน เจำะจง ม่ังคงกิจกำรุญ ม่ังคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ
รู้กำรเพ่ิมประสิทธิภำพสินค้ำ เหมำะสมภำยใน
เกษตร(กำกน้ ำตำล สมุนไพร) วงเงินงบประมำณ

26  ค่าจัดซ้ือวัสดุการเกษตร มูลสัตว์ 5,000       วิธีเฉพาะ นายวิชา ทองโสภา 5,000         นายวิชา ทองโสภา 5,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ข้ีวัว) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

27  ค่ำจัดซ้ือเศษผักและผลไม้ 4,000       วิธีเฉพำะ นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000         นำยพิสิษฐ์ สวัสด์ิศรี 4,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

31  ค่าสนับสนุนการปฏิบัติ 8,000       วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000         นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000           มีคุณสมบัติถูกต้อง

งาน(ยาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

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

งาน(แม่บ้าน) เจาะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

33 ค่ำเช่ำรถโดยสำรไม่ประจ ำทำง 4,000 วิธีเฉพำะ นำยหอม บัวปรอท 4,000 นำยหอม บัวปรอท 4,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

34  ค่ำจัดท ำป้ำยสติกเกอร์แปะ 8,500       วิธีเฉพำะ ร้ำนศรีบัวบำน 8,500         ร้ำนศรีบัวบำน 8,500           มีคุณสมบัติถูกต้อง
ฟิวเจอร์บอร์ดแผนท่ีควำมเหมำะสม เจำะจง อิงค์เจ็ท อิงค์เจ็ท ครบถ้วน เสนอรำคำ
ส ำหรับพืชเศรษฐกิจ เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
35  ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1,290.66  วิธีเฉพาะ บริษัท เอก-ชัย 1,290.66     บริษัท เอก-ชัย 1,290.66       มีคุณสมบัติถูกต้อง

เจาะจง ดิสทริบิวช่ัน ดิสทริบิวช่ัน ครบถ้วน เสนอรำคำ

ซิสเทม จ ำกัด ซิสเทม จ ำกัด เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
36  ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 18,500     วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 18,500       บริษัท ส.ปริญญำ 18,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง

ชลประทำน อ.ด่ำนช้ำง จ.สุพรรณบุรี เจำะจง โยธำ จ ำกัด โยธำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564



####

ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

37 ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 42,000     วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 42,000       บริษัท ส.ปริญญำ 42,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ชลประทำน อ.เดิมบำงนำงบวช เจำะจง โยธำ จ ำกัด โยธำ จ ำกัด ครบถ้วน เสนอรำคำ
จ.สุพรรณบุรี เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
38  ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 21,000     วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 21,000       บริษัท ส.ปริญญำ 21,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

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

วงเงินงบประมำณ
39  ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 74,000     วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 74,000       บริษัท ส.ปริญญำ 74,000         มีคุณสมบัติถูกต้อง

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

วงเงินงบประมำณ
40  ค่ำจ้ำงก่อสร้ำงแหล่งน้ ำในไร่นำนอกเขต 18,500     วิธีเฉพำะ บริษัท ส.ปริญญำ 18,500       บริษัท ส.ปริญญำ 18,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง

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

วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ีจะ

ซ้ือหรือจ้ำง
เหตุผลท่ีคัดเลือก

โดยสังเขป

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

วงเงินงบประมำณ
42  ค่ำจ้ำงก่อสสร้ำงงำนจัดระบบอนุรักษ์ 160,000   วิธีเฉพำะ นำยชูศักด์ิ เรือนไทย 160,000     นำยชูศักด์ิ เรือนไทย 160,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง

ดินและน้ ำบนพ้ืนท่ีลุ่ม-ดอน ในพ้ืนท่ี เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เส่ียงภัยทำงกำรเกษตร อ.สำมชุก เหมำะสมภำยใน
จ.สุพรรณบุรี วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1  เมษายน  2564




