
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 14,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000          น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000          ราคาเหมาะสม ข.1/2564 ลว 1 ต.ค.63 
2 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง จนท. 2 ราย 16,000          จนท. 2 ราย 16,000          ราคาเหมาะสม ข.2-ข.3/2564 ลว 1 ต.ค.63
3 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 46,300.00 - เฉพาะเจาะจง จนท. 6 ราย 46,300          จนท. 6 ราย 46,300          ราคาเหมาะสม ข.4-ข.9/2564 ลว 2 พ.ย.63
4 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนพฤศจิกายน 2563 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000          นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000          ราคาเหมาะสม ข.10/2564 ลว 2 พ.ย.63
5 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่1  42,525.00 - เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ช่างเจริญ 42,525.00     นายปรีชา ช่างเจริญ 42,525.00     ราคาเหมาะสม 2/2564 ลว 13 ต.ค.63
6 ค่าจ้างท าคันดินแบบที5่ (ใช้แรงคน)แปลงหมายเลข3,7 จ านวน 5,010 เมตร283,961.79 - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์ ชื่นข า 283,961.79   นายเอกพงษ์ ชื่นข า 283,961.79   ราคาเหมาะสม ข.11/2564 ลว.26 พ.ย.63
7 ค่าจ้างท าคันดินแบบที5่ (ใช้แรงคน)แปลงหมายเลข6,10,19  จ านวน 6,840  เมตร  387,684.36 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 387,684.36   นายบุญโชค พลดี 387,684.36   ราคาเหมาะสม ข.12/2564 ลว.1 ธ.ค.63
8 ค่าจัดท าพานพุ่มดอกไม้สดใช้ในงานพธิีต่างๆ จ านวน 2 รายการ 2,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       ราคาเหมาะสม
9 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่1  42,525.00 - เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ญาติเนียม 42,525.00     นายเสน่ห์ ญาติเนียม 42,525.00     ราคาเหมาะสม  2/2564 ลว.13 ต.ค.63

10 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่1  42,525.00 - เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญเกิด 42,525.00     นายฉลอง บุญเกิด 42,525.00     ราคาเหมาะสม  3/2564 ลว.13 ต.ค.63
11 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่1  42,525.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 42,525.00     น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 42,525.00     ราคาเหมาะสม  4/2564 ลว.13 ต.ค.63
12 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่1  42,525.00 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 42,525.00     นางวิลัย แซ่อึ้ง 42,525.00     ราคาเหมาะสม  5/2564 ลว.13 ต.ค.63
13 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 6 ไร่ งวดที่1  56,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 56,700.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 56,700.00     ราคาเหมาะสม  6/2564 ลว.13 ต.ค.63
14 ค่าจ้างผลิตน้ าหมักพร้อมบรรจุขวดละ 500 ซีซี จ านวน 6,400 ขวด  32,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 32,000.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 32,000.00     ราคาเหมาะสม  21/2564 ลว.9 ธ.ค.63

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563                                                                                                                          แบบ สขร.1
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                                                                                                                (หน่วยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี
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