
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 22 บ่อ (ต.ชะแล ทองผาภมู)ิ 389,400.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 389,400.00   บจ.สยามจิวต้ี 389,400.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.6/2564 ลว 25 ม.ค.64
2 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 17 บ่อ (ต.จรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย)300,900.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 300,900.00   บจ.สยามจิวต้ี 300,900.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.16/2564 ลว 25 ม.ค.64
3 ค่าก่อสร้างแหล่งน้้าในไร่นาฯ จ้านวน 19 บ่อ (ต.หนองโสน เลาขวัญ)336,300.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 336,300.00   บจ.สยามจิวต้ี 336,300.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.26/2564 ลว 25 ม.ค.64
4 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมีนาคม 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 
5 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมีนาคม 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
6 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมีนาคม 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
7 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมีนาคม 2564 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 12,000.00     นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 12,000.00     ราคาเหมาะสม ข.20/2564 ลว 5 ก.พ.64
8 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 25 ม.ค.64
9 ค่าจ้างขุดแยกหน่อหญา้แฝกเพื่อปลูกพร้อมขนส่ง จ้านวน 300,000 กล้า 45,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ญาติเนียม 45,000.00     นายเสน่ห์ ญาติเนียม 45,000.00     ราคาเหมาะสม 34/2564 ลว 13 ม.ค.64

10 ค่าจ้างขุดแยกหน่อหญา้แฝกเพื่อปลูกพร้อมขนส่ง จ้านวน 300,000 กล้า 45,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายฉลอง บุญเกิด 45,000.00     นายฉลอง บุญเกิด 45,000.00     ราคาเหมาะสม 35/2564 ลว 13 ม.ค.64
11 ค่าจ้างขุดแยกหน่อหญา้แฝกเพื่อปลูกพร้อมขนส่ง จ้านวน 300,000 กล้า 45,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 45,000.00     น.ส.กันนิกา  บ๋วนอู๋ 45,000.00     ราคาเหมาะสม 36/2564 ลว 13 ม.ค.64
12 ค่าจ้างขุดแยกหน่อหญา้แฝกเพื่อปลูกพร้อมขนส่ง จ้านวน 300,000 กล้า 45,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 45,000.00     นางวิลัย แซ่อึ้ง 45,000.00     ราคาเหมาะสม 37/2564 ลว 13 ม.ค.64
13 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ้านวน 300,000 กล้า งวด2 (งวดสุดท้าย)60,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 60,000.00     นายบุญโชค พลดี 60,000.00     ราคาเหมาะสม 7/2564 ลว 21 ม.ค.64
14 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ้านวน 300,000 กล้า งวด1และงวด2 (งวดสุดท้าย)135,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายค้าสิงห์ บุญรอด 135,000.00   นายค้าสิงห์ บุญรอด 135,000.00   ราคาเหมาะสม 8/2564 ลว 21 ม.ค.64
15 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ้านวน 300,000 กล้า งวด1และงวด2 (งวดสุดท้าย)135,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายมนตรี บุญเกิด 135,000.00   นายมนตรี บุญเกิด 135,000.00   ราคาเหมาะสม 9/2564 ลว 21 ม.ค.64
16 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ้านวน 300,000 กล้า งวด1และงวด2 (งวดสุดท้าย)135,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประทีป นาเวช 135,000.00   นายประทีป นาเวช 135,000.00   ราคาเหมาะสม 10/2564 ลว 21 ม.ค.64
17 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกพร้อมดูแลรักษาและปลูกซ่อมในพื้นที่เป้าหมาย จ้านวน 300,000 กล้า งวด1และงวด2 (งวดสุดท้าย)135,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายชุบ สังข์ทอง 135,000.00   นายชุบ สังข์ทอง 135,000.00   ราคาเหมาะสม 11/2564 ลว 21 ม.ค.64
18 ค่าก่อสร้างท้าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) แปลงหมายเลข 2 จ้านวน 1240 เมตร 70,281.96 - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง 70,281.96     นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง 70,281.96     ราคาเหมาะสม ข.22/2564 ลว 16 มี.ค.64
19 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมักพร้อมขนส่ง) จ้านวน 23.70 ตัน 71,100.00 - เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย71,100.00     วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย71,100.00     ราคาเหมาะสม 57/2564 ลว 26 มี.ค.64
20 ค่าซ่อมแซมและบ้ารุงรักษา รถยนต์ทะเบียน กจ-4093 จ้านวน 8 รายการ 3,686.15 - เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 3,686.15       บจ.โตโยต้ากาญจนบุรี 1995 3,686.15       ราคาเหมาะสม
21 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนเมษายน 2564 14,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000.00     น.ส.วิกานดา กระต่ายทอง 14,000.00     ราคาเหมาะสม ข.23/2564 ลว 1 เม.ย.64 
22 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนเมษายน 2564 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง จนท. 2 ราย 16,000.00     จนท.2 ราย 16,000.00     ราคาเหมาะสม ข.24-ข.25/2564 ลว 1 เม.ย.64
23 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนเมษายน 2564 33,500.00 - เฉพาะเจาะจง จนท.4 ราย 33,500.00     จนท.4 ราย 33,500.00     ราคาเหมาะสม ข.27-ข.30/2564 ลว 1 เม.ย.64
24 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนเมษายน 2564 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 12,000.00     นายสรวิชญ ์สิงห์ดา 12,000.00     ราคาเหมาะสม ข.26/2564 ลว 1 เม.ย.64
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