
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมกราคม 2564 14,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000.00     น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000.00     ราคาเหมาะสม ข.1/2564 ลว 1 ต.ค.63 
2 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมกราคม 2564 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง จนท. 2 ราย 16,000.00     จนท.2 ราย 16,000.00     ราคาเหมาะสม ข.2-ข.3/2564 ลว 1 ต.ค.63
3 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมกราคม 2564 45,876.00 - เฉพาะเจาะจง จนท.6 ราย 45,876.00     จนท.6 ราย 45,876.00     ราคาเหมาะสม ข.4-ข.9/2564 ลว 2 พ.ย.63
4 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมกราคม 2564 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000.00     นายธีรพฒัน์ แรดดี 12,000.00     ราคาเหมาะสม ข.10/2564 ลว 2 พ.ย.63
5 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) แปลงหมายเลข 10,13 จ านวน 7910 เมตร474,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายจิตทกร ชื่นสุวรรณ 474,600.00   นายจิตทกร ชื่นสุวรรณ 474,600.00   ราคาเหมาะสม ข.15/2564 ลว 22 ม.ค.64
6 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) แปลงหมายเลข 5,15,16 จ านวน 6960 เมตร394,485.84 - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง394,485.84   นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง394,485.84   ราคาเหมาะสม ข.16/2564 ลว 22 ม.ค.64
7 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) แปลงหมายเลข 5,19,17 และ19 จ านวน 6078 เมตร407,226.00 - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา วันทอง 407,226.00   นายกฤษฎา วันทอง 407,226.00   ราคาเหมาะสม ข.18/2564 ลว 22 ม.ค.64
8 ค่าจ้างท าทางล าเลียงในไร่นาฯ จ านวน 1600 เมตร 53,328.38 - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์ ชื่นข า 53,328.38     นายเอกพงษ์ ชื่นข า 53,328.38     ราคาเหมาะสม ข.19/2564 ลว 22 ม.ค.64
9 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) แปลงหมายเลข 10 จ านวน 7300 เมตร490,282.00 - เฉพาะเจาะจง นายชาญ โตตณากานต์ 490,282.00   นายชาญ โตตณากานต์ 490,282.00   ราคาเหมาะสม ข.17/2564 ลว 22 ม.ค.64

10 ค่าจ้างผลิตปุ๋ยหมัก พด. จ านวน 20 ตัน 68,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายปิยะ คุณพนัธ์ 68,000.00     นายปิยะ คุณพนัธ์ 68,000.00     ราคาเหมาะสม 30/2564 ลว 4 ม.ค.64
11 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาฯ จ านวน 3 บ่อ (ต.ดอนตาเพชร พนมทวน)53,100.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 53,100.00     บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.1/2564 ลว 18 ม.ค.64
12 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาฯ จ านวน 1 บ่อ (ต.พงัตรุ พนมทวน) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 17,700.00     บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.2/2564 ลว 18 ม.ค.64
13 ค่าก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาฯ จ านวน 11 บ่อ (ต.สระลงเรือ ห้วยกระเจา)194,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 194,700.00   บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 194,700.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.4/2564 ลว 18 ม.ค.64
14 ค่าจ้างขุดหญา้แฝกแยกหน่อเพื่อแจกจ่ายจากแปลงขยายพนัธุ์พร้อมขนส่ง จ านวน 400,000 กล้า80,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 80,000.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 80,000.00     ราคาเหมาะสม 32/2564 ลว 13 ม.ค.64
15 ค่าจ้างขุดหญา้แฝกแยกหน่อเพื่อปลูกจากแปลงขยายพนัธุ์พร้อมขนส่ง จ านวน 300,000 กล้า45,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์ ชื่นข า 45,000.00     นายเอกพงษ์ ชื่นข า 45,000.00     ราคาเหมาะสม 33/2564 ลว 13 ม.ค.63
16 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกเพื่อปลูกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ านวน 300,000 กล้า 75,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 75,000.00     นายบุญโชค พลดี 75,000.00     ราคาเหมาะสม 7/2564 ลว 21 ม.ค.64

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กุมภาพนัธ์ 2564                                                                                                                          แบบ สขร.1
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                                                                                                                (หน่วยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี
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