
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนกุมภาพนัธ์ 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 เดือนกุมภาพนัธ์ 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 เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 40,200.00 - เฉพาะเจาะจง จนท.5 ราย 40,200.00     จนท.5 ราย 40,200.00     ราคาเหมาะสมข.4-ข.6,ข.8-ข.9/2564 ลว 2 พ.ย.63
4 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนกุมภาพนัธ์ 2564 10,272.00 - เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 10,272.00     นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 10,272.00     ราคาเหมาะสม 20/2564 ลว 5 ก.พ.64
5 ค่าจ้างก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 19 บ่อ 336,300.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 336,300.00   บจ.แก่นจันทร์ทวีทรัพย์ 336,300.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.3/2564 ลว 18 ม.ค.64
6 ค่าจ้างก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางล้าเลียง จ้านวน 5 กิโลเมตร315,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประดง บัวบาน 315,000.00   นายประดง บัวบาน 315,000.00   ราคาเหมาะสม ข.21/2564 ลว 22 ก.พ.64
7 ค่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้้า จ้านวน 1500 เมตร25,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายพล ประกอบแสง 25,000.00     นายพล ประกอบแสง 25,000.00     ราคาเหมาะสม ข.39/2564 ลว 26 ม.ค.64
8 ค่าจ้างขุดลอกบ่อดักตะกอน จ้านวน 2 บ่อ 30,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายพล ประกอบแสง 30,000.00     นายพล ประกอบแสง 30,000.00     ราคาเหมาะสม 40/2564 ลว 26 ม.ค.64
9 ค่าจ้างก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.เกาะส้าโรง เมือง) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.5/2564 ลว 25 ม.ค.64

10 ค่าจ้างก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 3 บ่อ (ต.ท่าขนุน ทองผาภมูิ)53,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.7/2564 ลว 25 ม.ค.64
11 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.ล่ินถิ่น ทองผาภมู)ิ 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.8/2564 ลว 25 ม.ค.64
12 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 10 บ่อ (ต.สหกรณ์นิคม ทองผาภมูิ)177,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 177,000.00   บจ.สยามจิวต้ี 177,000.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.9/2564 ลว 25 ม.ค.64
13 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 6 บ่อ (ต.ห้วยเขย่ง ทองผาภมูิ)106,200.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 106,200.00   บจ.สยามจิวต้ี 106,200.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.10/2564 ลว 25 ม.ค.64
14 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 3 บ่อ (ต.หินดาด ทองผาภมูิ) 53,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.11/2564 ลว 25 ม.ค.64
15 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.ท่าเสา ไทรโยค) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.12/2564 ลว 25 ม.ค.64
16 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.ศรีมงคล ไทรโยค) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.13/2564 ลว 25 ม.ค.64
17 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.สิงห์ ไทรโยค) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.14/2564 ลว 25 ม.ค.64
18 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 4 บ่อ (ต.กลอนโด ด่านมะขามเต้ีย)70,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 70,800.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 70,800.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.15/2564 ลว 25 ม.ค.64
19 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.ท่าล้อ ท่าม่วง) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.17/2564 ลว 25 ม.ค.64
20 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.รางสาล่ี ท่าม่วง) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.18/2564 ลว 25 ม.ค.64
21 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 2 บ่อ (ต.หนองขาว ท่าม่วง) 35,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.19/2564 ลว 25 ม.ค.64
22 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 3 บ่อ (ต.หนองตากยา ท่าม่วง) 53,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.20/2564 ลว 25 ม.ค.64
23 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 1 บ่อ (ต.หลุมรัง บ่อพลอย) 17,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 17,700.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.21/2564 ลว 25 ม.ค.64
24 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 2 บ่อ (ต.หนองปรือ หนองปรือ)35,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.22/2564 ลว 25 ม.ค.64
25 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 13 บ่อ (ต.ทุ่งกระบ่้า เลาขวัญ)230,100.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 230,100.00   บจ.สยามจิวต้ี 230,100.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.23/2564 ลว 25 ม.ค.64
26 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 3 บ่อ (ต.เลาขวัญ เลาขวัญ) 53,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.24/2564 ลว 25 ม.ค.64
27 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 5 บ่อ (ต.หนองปลิง เลาขวัญ) 88,500.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 88,500.00     บจ.สยามจิวต้ี 88,500.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.25/2564 ลว 25 ม.ค.64
28 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 2 บ่อ (ต.ช่องสะเดา เมือง) 35,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 35,400.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.27/2564 ลว 25 ม.ค.64
29 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 3 บ่อ (ศรีสวัสด์ิ) 53,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 53,100.00     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.28/2564 ลว 25 ม.ค.64
30 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 24 บ่อ (ต.วังไผ่ ห้วยกระเจา) 212,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมบุญ ประเสริฐสังข์ 212,400.00   นายสมบุญ ประเสริฐสังข์ 212,400.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.29/2564 ลว 26 ม.ค.64
31 ค่าป้ายโครงการไถกลบตอซังฯ จ้านวน 1 ป้าย 1,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมชัย สันทัด 1,500.00       นายสมชัย สันทัด 1,500.00       ราคาเหมาะสม
32 ค่าวัสดุการเกษตร จ้านวน 14 รายการ 4,310.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 4,310.00       น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 4,310.00       ราคาเหมาะสม
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33 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 5 รายการ 476.15 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 476.15          น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 476.15          ราคาเหมาะสม
34 ค่าวัสดุก่อสร้าง จ้านวน 4 รายการ 1,175.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 1,175.00       น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 1,175.00       ราคาเหมาะสม
35 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 800.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 800.00          น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 800.00          ราคาเหมาะสม
36 ค่าป้ายนิทรรศการวันดินโลก 2563 จ้านวน 1 รายการ 1,070.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ดี เอ็น ที แอดเวอร์ไทซ่ิง 1,070.00       บจ.ดี เอ็น ที แอดเวอร์ไทซ่ิง 1,070.00       ราคาเหมาะสม
37 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 รายการ 3,745.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 3,745.00       บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 3,745.00       ราคาเหมาะสม
38 ค่าซ่อมแซมเคร่ืองตัดหญา้ จ้านวน 1 รายการ 481.50 - เฉพาะเจาะจง ร้านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภาณุกุล481.50          ร้านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภาณุกุล481.50          ราคาเหมาะสม
39 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน กง 8452 (แบตเตอรี) จ้านวน 1 รายการ3,424.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี 3,424.00       หจก.รุ่งแสงกาญจนบุรี 3,424.00       ราคาเหมาะสม
40 ค่าซ่อมแซมรถยนต์ทะเบียน อย 6391 จ้านวน 4 รายการ 2,450.00 - เฉพาะเจาะจง อู่ม่อนยนต์ศิลป์ โดยมนตรี สายสุวรรณ์2,450.00       อู่ม่อนยนต์ศิลป์ โดยมนตรี สายสุวรรณ์2,450.00       ราคาเหมาะสม
41 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 1219.40 ลิตร 26,717.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 26,717.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 6,717.00       ราคาเหมาะสม 1/2564 ลว 8 ต.ค.63
42 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 648.85 ลิตร 14,080.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 14,080.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 14,080.00     ราคาเหมาะสม 2/2564 ลว 26 ต.ค.63
43 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 626.41 ลิตร 14,470.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 14,470.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 14,470.00     ราคาเหมาะสม 7/2564 ลว 11 พ.ย.63
44 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 640.42 ลิตร 15,370.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 15,370.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 15,370.00     ราคาเหมาะสม 9/2564 ลว 23 พ.ย.63
45 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 513.53 ลิตร 12,530.13 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 12,530.13     บจ.อมรชัย ออยล์ 12,530.13     ราคาเหมาะสม 16/2564 ลว 7 ธ.ค.63
46 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 591.60 ลิตร 14,435.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 14,435.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 14,435.00     ราคาเหมาะสม 22/2564 ลว 23 ธ.ค.63
47 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 617.93 ลิตร 15,510.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 15,510.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 15,510.00     ราคาเหมาะสม 31/2564 ลว 11 ม.ค.64
48 ค่าวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ้านวน 686.96 ลิตร 17,380.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 17,380.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 17,380.00     ราคาเหมาะสม 41/2564 ลว 26 ม.ค.64
49 ค่าวัสดุส้านักงาน จ้านวน 18 รายการ 24,115.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 24,115.00     อักษณภณัฑ์กาญจนบุรี 24,115.00     ราคาเหมาะสม 14/2564 ลว 1 ธ.ค.63
50 ค่าวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 23,045.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 23,045.00     หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 23,045.00     ราคาเหมาะสม 13/2564 ลว 1 ธ.ค.63
51 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 11 รายการ 8,374.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 8,374.00       หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 8,374.00       ราคาเหมาะสม 15/2564 ลว 1 ธ.ค.63
52 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร และค่าวัสดุส้านักงาน 16,585.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 16,585.00     บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 16,585.00     ราคาเหมาะสม 17/2564 ลว 8 ธ.ค.63
53 ค่าวัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ 56,500.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ โดยนายวสันต์ แซ่ตัน56,500.00     ร้านรุ่งอรุณ โดยนายวสันต์ แซ่ตัน56,500.00     ราคาเหมาะสม 23/2564 ลว 4 ม.ค.64
54 ค่าวัสดุการเกษตร จ้านวน 2 รายการ 72,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านวีเคกรุ๊ป โดยนายวุฒิชัย แก้วดอนไพร72,000.00     ร้านวีเคกรุ๊ป โดยนายวุฒิชัย แก้วดอนไพร72,000.00     ราคาเหมาะสม 24/2564 ลว 4 ม.ค.64
55 ค่าวัสดุการเกษตร (ปอเทือง) จ้านวน 500 กิโลกรัม 14,875.00 - เฉพาะเจาะจง นายสมนึก แซ่เตียว 14,875.00     นายสมนึก แซ่เตียว 14,875.00     ราคาเหมาะสม 25/2564 ลว 4 ม.ค.64
56 ค่าจ้างฉีดน้้าหมักชีวภาพ จ้านวน 50 ไร่ 9,750.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านวีเคกรุ๊ป โดยนายวุฒิชัย แก้วดอนไพร9,750.00       ร้านวีเคกรุ๊ป โดยนายวุฒิชัย แก้วดอนไพร9,750.00       ราคาเหมาะสม 26/2564 ลว 26 ม.ค.64
57 ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาเคร่ืองถ่ายเอกสาร จ้านวน 2 รายการ 13,910.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 13,910.00     บจ.ทีเอ็นพ ีโอเอ 13,910.00     ราคาเหมาะสม 28/2564 ลว 4 ม.ค.64
58 ค่าจ้างเตรียมดินไถกลบตอซัง จ้านวน 20 ไร่ 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายปิยะกฤษณ์ ก้านเหลือง 12,000.00     นายปิยะกฤษณ์ ก้านเหลือง 12,000.00     ราคาเหมาะสม 38/2564 ลว 18 ม.ค.64
59 ค่าจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ฯบ้านอ่างหิน ต.วังไผ่ อ.ห้วยกระเจา จ้านวน 1000 ไร่245,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 245,000.00   บจ.สยามจิวต้ี 245,000.00   ราคาเหมาะสม ข.13/2564 ลว 19 ม.ค.64
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