
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 13,900.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 13,900          น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 13,900          ราคาเหมาะสม ข.1/2564 ลว 1 ต.ค.63 
2 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร วงษ์แก้ว 8,000            นางสุภาพร วงษ์แก้ว 8,000            ราคาเหมาะสม ข.2/2564 ลว 1 ต.ค.63
3 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 8,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ช่างเจริญ 8,000            นายวันชัย ช่างเจริญ 8,000            ราคาเหมาะสม ข.3/2564 ลว 1 ต.ค.63
4 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 8,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายส ารวย เพชรแสวง 8,500            นายส ารวย เพชรแสวง 8,500            ราคาเหมาะสม ข.4/2564 ลว 2 พ.ย.63
5 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 9,400.00 - เฉพาะเจาะจง นางนภาวรรณ สินประเสริฐ 9,400            นางนภาวรรณ สินประเสริฐ 9,400            ราคาเหมาะสม ข.5/2564 ลว 2 พ.ย.63
6 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 8,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายดนุพล ช่างเจริญ 8,800            นายดนุพล ช่างเจริญ 8,800            ราคาเหมาะสม ข.6/2564 ลว 2 พ.ย.63
7 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 6,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายวีรจักย์ เพลงปาน 6,400            นายวีรจักย์ เพลงปาน 6,400            ราคาเหมาะสม ข.7/2564 ลว 2 พ.ย.63
8 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 6,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายอนุวัฒน์ พงษ์สมบูรณ์ 6,500            นายอนุวัฒน์ พงษ์สมบูรณ์ 6,500            ราคาเหมาะสม ข.8/2564 ลว 2 พ.ย.63
9 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 6,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายณัฐกิตต์ิ คล้ายนาค 6,500            นายณัฐกิตต์ิ คล้ายนาค 6,500            ราคาเหมาะสม ข.9/2564 ลว 2 พ.ย.63

10 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนธันวาคม 2563 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000          นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000          ราคาเหมาะสม ข.10/2564 ลว 2 พ.ย.63
11 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดสุดท้าย47,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายปรีชา ช่างเจริญ 47,250.00     นายปรีชา ช่างเจริญ 47,250.00     ราคาเหมาะสม 1/2564 ลว 13 ต.ค.63
12 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดสุดท้าย47,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ญาติเนียม 47,250.00     นายเสน่ห์ ญาติเนียม 47,250.00     ราคาเหมาะสม 2/2564 ลว 13 ต.ค.63
13 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดสุดท้าย47,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญเกิด 47,250.00     นายฉลอง บุญเกิด 47,250.00     ราคาเหมาะสม 3/2564 ลว 13 ต.ค.63
14 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดสุดท้าย47,250.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 47,250.00     น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 47,250.00     ราคาเหมาะสม 4/2564 ลว 13 ต.ค.63
15 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดสุดท้าย47,250.00 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 47,250.00     นางวิลัย แซ่อึ้ง 47,250.00     ราคาเหมาะสม 5/2564 ลว 13 ต.ค.63
16 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 6 ไร่ งวดสุดท้าย63,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 63,000.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 63,000.00     ราคาเหมาะสม 6/2564 ลว 13 ต.ค.63
17 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 14 ตัน 416,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายประดง บัวบาน 416,500.00   นายประดง บัวบาน 416,500.00   ราคาเหมาะสม  18/2564 ลว.8 ธ.ค.63
18 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 13 ตัน 386,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายภมุมา ประกอบแสง 386,750.00   นายภมุมา ประกอบแสง 386,750.00   ราคาเหมาะสม  19/2564 ลว.8 ธ.ค.63
19 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 13 ตัน 386,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายค าสิงห์ บุญรอด 386,750.00   นายค าสิงห์ บุญรอด 386,750.00   ราคาเหมาะสม  20/2564 ลว.8 ธ.ค.63
20 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ านวน 3 รายการ 9,630.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นทีโอเอ 9,630.00       บจ.ทีเอ็นทีโอเอ 9,630.00       ราคาเหมาะสม  3/2564 ลว.30 ต.ค.63
21 ค่าจ้างประชาสัมพนัธ์งานวันดินโลก ป2ี563 60,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านหนวดอาร์ตโฆษณา 60,000.00     ร้านหนวดอาร์ตโฆษณา 60,000.00     ราคาเหมาะสม  12/2564 ลว.1 ธ.ค.63
22 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถแทรกเตอร์ ทะเบียน ต 4706 (แบตเตอรร่ี) 5,564.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี 5,564.00       หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี 5,564.00       ราคาเหมาะสม  4/2564 ลว.2 พ.ย.63
23 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กบ 7536 จ านวน 18 รายการ8,088.49 - เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 8,088.49       บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 8,088.49       ราคาเหมาะสม  6/2564 ลว.4 พ.ย.63
24 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กต 3573 จ านวน 20 รายการ  8,698.30 - เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 8,698.30       บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 8,698.30       ราคาเหมาะสม  5/2564 ลว.2 พ.ย.63
25 ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ 4093 จ านวน 19 รายการ  11,333.98 - เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 11,333.98     บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 11,333.98     ราคาเหมาะสม  8/2564 ลว.16 พ.ย.63
26 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ านวน 18 รายการ 38,357.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง 38,357.00     หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุก่อสร้าง 38,357.00     ราคาเหมาะสม  10/2564 ลว.1 ธ.ค.63

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  มกราคม 2564                                                                                                                          แบบ สขร.1
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