
ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

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

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565



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      ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 148,750      วิธีเฉพำะ นำยนิมิตร สว่ำงศรี 148,750      นำยนิมิตร สว่ำงศรี 148,750        มีคุณสมบัติถูกต้อง
ปอเทือง (เพ่ิมเติม) เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

7      ค่ำเก็บขยะ 300       วิธีเฉพำะ อบต.ทับตีเหล็ก 300       อบต.ทับตีเหล็ก 300            มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนเมษำยน2565 เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

8      ค่ำจ้ำงสูบส่ิงปฏิกูล 1,200          วิธีเฉพำะ แสนสุขบริกำรสูบ 1,200          แสนสุขบริกำรสูบ 1,200                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ส่ิงปฏิกูล ส่ิงปฏิกูล ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

9 ค่ำวัสดุก่อสร้ำง 1,020     วิธีเฉพำะ สุพรรณฮำร์ดแวร์ 1,020     สุพรรณฮำร์แวร์ 1,020         มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

10    ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมบ้ำนพัก 9,500     วิธีเฉพำะ นำยเชน ดวงจิตร 9,500     นำยเชน ดวงจิตร 9,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ข้ำรำชกำร เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

11    ค่ำจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 12,980   วิธีเฉพำะ ร้ำนคลีนิกคอม 12,980   ร้ำนคลีนิกคอม 12,980       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึกเติมเคร่ืองปร้ินเตอร์) เจำะจง พิวเตอร์ พิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

12    ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 1,000       วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 1,000       นำยวิชำ ทองโสภำ 1,000            มีคุณสมบัติถูกต้อง
มูลวัว เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

13 ค่ำท ำสติกเกอร์ ฉลำกค ำ 360 วิธีเฉพำะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 360 ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 360 มีคุณสมบัติถูกต้อง
แนะน ำกำรใช้ผลิตภัณฑ์ เจำะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอรำคำ
ของกรมพัฒนำท่ีดิน เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ
14    ค่ำจัดซ้ือมูลวัว มูลไก่แกลบ 3,400       วิธีเฉพำะ นำยพิชิต เกียรติสมพร 3,400       นำยพิชิต เกียรติสมพร 3,400            มีคุณสมบัติถูกต้อง

ร ำข้ำวและกระสอบ เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

15    ค่ำจัดซ้ือข่ำ 4,500          วิธีเฉพำะ นำยสุชำติ สำยศิลป 4,500          นำยสุชำติ สำยศิลป 4,500                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

16    ค่ำจัดซ้ือตะไคร้ 3,000          วิธีเฉพำะ นำงชลอ คงใจดี 3,000          นำงชลอ คงใจดี 3,000                มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

17 ค่ำบริกำรโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000 วิธีเฉพำะ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต 1,000 มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

18    ค่ำซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำ 3,300     วิธีเฉพำะ ร้ำนคลีนิค 3,300     ร้ำนคลีนิค 3,300         มีคุณสมบัติถูกต้อง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจำะจง คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

19    ค่ำจัดท ำป้ำยไวนิล ขึงโครงไม้ 3,500     วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 3,500     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 3,500         มีคุณสมบัติถูกต้อง
พร้อมขำ เจำะจง โอเค ไซน์ โอเค ไซน์ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

20    ค่ำโทรศัพท์ 163.71   วิธีเฉพำะ บริษัท 163.71   บริษัท 163.71       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(035-969945) เจำะจง โทรคมนำคมแห่งชำติ โทรคมนำคมแห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

21 ค่ำโทรศัพท์ 140.49   วิธีเฉพำะ บริษัท 140.49   บริษัท 140.49       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(035-454081) เจำะจง โทรคมนำคมแห่งชำติ โทรคมนำคมแห่งชำติ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

22    ค่ำน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1,000      วิธีเฉพำะ หสน.สหยนต์ 1,000      หสน.สหยนต์ 1,000          มีคุณสมบัติถูกต้อง
(น้ ำมันเคร่ืองตัดหญ้ำ) เจำะจง สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

23    ค่ำจัดซ้ือประกันภัย ประเภท 3,871.26     วิธีเฉพำะ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี 2,871.26     บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี 3,871.26           มีคุณสมบัติถูกต้อง
กำรประกันภัย พ.ร.บ. เจำะจง ประกันภัย ประกันภัย ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

24    ค่ำจัดซ้ือวัสดุกำรเกษตร 6,800     วิธีเฉพำะ ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800     ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 6,800         มีคุณสมบัติถูกต้อง
(กำกน้ ำตำลพร้อมบรรจุแกลลอน) เจำะจง ม่ันคงกิจกำรุญ ม่ันคงกิจกำรุญ ครบถ้วน เสนอรำคำ

เหมำะสมภำยใน
วงเงินงบประมำณ

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565



ล ำดับ งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง
วงเงิน

งบประมำณ
(รำคำกลำง)

วิธีซ้ือ/จ้ำง ผู้เสนอรำคำ รำคำ ผู้ได้รับกำรคัดเลือก
รำคำวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

25 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำย 29,700   วิธีเฉพำะ นำยวิชำ ทองโสภำ 29,700   นำยวิชำ ทองโสภำ 29,700       มีคุณสมบัติถูกต้อง
พันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก พร้อมปลูก เจำะจง ครบถ้วน เสนอรำคำ
และดูแลรักษำปลูกซ่อม(แฝกเพ่ือปลูก) เหมำะสมภำยใน

วงเงินงบประมำณ

แบบ สขร.1   ( หน้ำ 1 )
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565

สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  1 มิถุนายน 2565












