
แบบ สขร.1   ( หน้า 1 )

ล าดับ งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงิน

งบประมาณ
(ราคากลาง)

วิธีซ้ือ/จ้าง ผู้เสนอราคา ราคา ผู้ได้รับการคัดเลือก
ราคาวงเงินท่ี
จะซ้ือหรือจ้าง

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสังเขป

1 ค่าซ่อมแซมระบบประปา 5,500     วิธีเฉพาะ นายสุชาติ อ่อนรอด 5,500       นายสุชาติ อ่อนรอด 5,500       มีคุณสมบัติถูกต้อง
และฝ้าเพดาน อาคารฝึกอบรม เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

2        ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2,990     วิธีเฉพาะ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ 2,990       ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ 2,990       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึก Canon) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

3        ค่าเก็บขยะ 300        วิธีเฉพาะ อบต.ทับตีเหล็ก 300         อบต.ทับตีเหล็ก 300          มีคุณสมบัติถูกต้อง
เดือนสิงหาคม 2565 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

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565
สถานีพัฒนาท่ีดินสุพรรณบุรี
ณ วันท่ี  3  ตุลาคม   2565
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5 จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       นายสุทิน เกิดสมนึก 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ยามรักษาความปลอดภัย) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

6        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       นางสาวศิริพร บุดตาเลิศ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

7        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       นายสมคิด เกิดสมนึก 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

8        จ้างเหมาคนงาน 8,000     วิธีเฉพาะ นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       นางสาวศิริลักษณ์ ผันจรูญ 8,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(ภาคสนาม) เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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9 ค่าซ่อมแซมและบ ารุง 6,300     วิธีเฉพาะ ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ 6,300       ร้านคลีนิกคอมพิวเตอร์ 6,300       มีคุณสมบัติถูกต้อง
รักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

10      ค่าโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 1,000     วิธีเฉพาะ บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 1,000       บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จ ากัด 1,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เจาะจง ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

11      ค่าป้ายไวนิล โครงการ 2,000     วิธีเฉพาะ ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 2,000       ศูนย์พิมพ์ ทีแม็กซ์ 2,000       มีคุณสมบัติถูกต้อง
เกษตรอินทรีย์ เจาะจง ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ดีไซน์ (สุพรรณบุรี) ครบถ้วน เสนอราคา
และสติกเกอร์แปะบน เหมาะสมภายใน
ฟิวเจอร์บอร์ด วงเงินงบประมาณ

12      ค่าจัดซ้ือกระเป๋าผ้า 200        วิธีเฉพาะ สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 200         สุพรรณบุ๊คคอมพิวเตอร์ 200          มีคุณสมบัติถูกต้อง
ใส่เอกสาร เจาะจง แอนโอเอ แอนโอเอ ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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13 ค่าจัดซ้ือน้ ามันเช้ือเพลิงและ 1,100     วิธีเฉพาะ บริษัท ทรัพย์ล่ิมทอง 1,100       บริษัท ทรัพย์ล่ิมทอง 1,100       มีคุณสมบัติถูกต้อง
หล่อล่ืน เจาะจง จ ากัด จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ

14      ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3,600     วิธีเฉพาะ บริษัท เจ ที โอเอ 3,600       บริษัท เจ ที โอเอ 3,600       มีคุณสมบัติถูกต้อง
(หมึก Toner Canon) เจาะจง ซัพพลายส์ จ ากัด ซัพพลายส์ จ ากัด ครบถ้วน เสนอราคา

เหมาะสมภายใน
วงเงินงบประมาณ
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