
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างไถกลบตอซังฯ จ านวน 20 ไร่ 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนะชัย สมรภมูิ 12,000.00     นายธนะชัย สมรภมูิ 12,000.00     ราคาเหมาะสม 45/2564 ลว 16 ก.พ.64
2 ค่าจ้างไถเตรียมพื้นที่พร้อมหว่านเมล็ดพนัธุ์ฯ จ านวน 100 ไร่ 50,000.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาลี แซ่เตียว 50,000.00     นางสาลี แซ่เตียว 50,000.00     ราคาเหมาะสม 50/2564 ลว 10 มี.ค.64
3 ค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 13,000.00 - เฉพาะเจาะจง ร้านรุ่งอรุณ โดยนายวสันต์ แซ่ตัน13,000.00     ร้านรุ่งอรุณ โดยนายวสันต์ แซ่ตัน13,000.00     ราคาเหมาะสม 51/2564 ลว 11 มี.ค.64
4 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมักพร้อมขนส่ง) จ านวน 53 ตัน 159,000.00 - เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย159,000.00   วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย159,000.00   ราคาเหมาะสม 65/2564 ลว 20 เม.ย.64 
5 ค่าวัสดุก่อสร้าง (ท่อคสล.) จ านวน 32 ท่อน 20,816.64 - เฉพาะเจาะจง หจก.ท่ากระดานวัสดุก่อสร้าง 20,816.64     หจก.ท่ากระดานวัสดุก่อสร้าง 20,816.64     ราคาเหมาะสม 58/2564 ลว 1 เม.ย.64
6 ค่าวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) จ านวน 1,580 ต้น 86,500.00 - เฉพาะเจาะจง วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย86,500.00     วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปรรูปมะละกอป่าไม้ลาย86,500.00     ราคาเหมาะสม 59/2564 ลว 7 เม.ย.64
7 ค่าจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ าฯ(ด าเนินการเอง) จ านวน 1000 ไร่ งวด2 (สุดท้าย)245,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 245,000.00   บจ.สยามจิวต้ี 245,000.00   ราคาเหมาะสม ข.13/2564 ลว 19 ม.ค.64
8 ค่าจ้างท าฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร (Soil Cement) จ านวน 1 จุด 78,363.00 - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา วันทอง 78,363.00     นายกฤษฎา วันทอง 78,363.00     ราคาเหมาะสม 53/2564 ลว 19 มี.ค.64
9 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน) จ านวน 922 เมตร  61,774.00 - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา วันทอง 61,774.00     นายกฤษฎา วันทอง 61,774.00     ราคาเหมาะสม 54/2564 ลว 19 มี.ค.64

10 ค่าจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ฯ จ านวน 1500 เมตร 25,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายค าสิงห์ บุญรอด 25,000.00     นายค าสิงห์ บุญรอด 25,000.00     ราคาเหมาะสม 55/2564 ลว 19 มี.ค.64
11 ค่าจ้างขุดลอกบ่อดักตะกอน จ านวน 3 บ่อ 45,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายพล ประกอบแสง 45,000.00     นายพล ประกอบแสง 45,000.00     ราคาเหมาะสม 52/2564 ลว 19 มี.ค.64
12 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 414.61 ลิตร 11,070.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 11,070.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 11,070.00     ราคาเหมาะสม 56/2564 ลว 24 มี.ค.64
13 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 625.37 ลิตร 17,010.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 17,010.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 17,010.00     ราคาเหมาะสม 48/2564 ลว 23 ก.พ.64
14 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 251.32 ลิตร 6,660.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 6,660.00       บจ.อมรชัย ออยล์ 6,660.00       ราคาเหมาะสม 44/2564 ลว 9 ก.พ.64
15 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน จ านวน 531.75 ลิตร 14,570.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 14,570.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 14,570.00     ราคาเหมาะสม 49/2564 ลว 9 มี.ค.64
16 ค่าจ้างก่อสร้างทางและซ่อมแซมเส้นทางล าเลียง จ านวน 5 กิโลเมตร 315,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายพล ประกอบแสง 315,000.00   นายพล ประกอบแสง 315,000.00   ราคาเหมาะสม ข.31/2564 ลว 7 ม.ค.64
17 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกแจกจ่าย) จ านวน 6 ไร่ 119,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 119,700.00   นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 119,700.00   ราคาเหมาะสม 17/2564 ลว 19 ก.พ.64
18 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน89,775.00 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 89,775.00     นางวิลัย แซ่อึ้ง 89,775.00     ราคาเหมาะสม 16/2564 ลว 19 ก.พ.64
19 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน89,775.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.กันนิกา บ้วนอู๋ 89,775.00     น.ส.กันนิกา บ้วนอู๋ 89,775.00     ราคาเหมาะสม 15/2564 ลว 19 ก.พ.64
20 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน89,775.00 - เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธิ์ แช่มช้อย 89,775.00     นายสัมฤทธิ์ แช่มช้อย 89,775.00     ราคาเหมาะสม 14/2564 ลว 19 ก.พ.64
21 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน89,775.00 - เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ญาติเนียม 89,775.00     นายเสน่ห์ ญาติเนียม 89,775.00     ราคาเหมาะสม 13/2564 ลว 19 ก.พ.64
22 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์ฯ(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน89,775.00 - เฉพาะเจาะจง นายพรีพฒัน์ เจริญสินพฒันะ 89,775.00     นายพรีพฒัน์ เจริญสินพฒันะ 89,775.00     ราคาเหมาะสม 12/2564 ลว 19 ก.พ.64
23 ค่าจ้างขุดแยกหน่อหญา้แฝกเพื่อแจกจ่าย จ านวน 400,000 กล้า  80,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 80,000.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 80,000.00     ราคาเหมาะสม 78/2564 ลว 12 พ.ค.64
24 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) จ านวน 21.30 ตัน  63,900.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 63,900.00     บจ.สยามจิวต้ี 63,900.00     ราคาเหมาะสม 74/2564 ลว 11 พ.ค.64
25 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) จ านวน 48.90 ตัน  146,700.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 146,700.00   บจ.สยามจิวต้ี 146,700.00   ราคาเหมาะสม 75/2564 ลว 11 พ.ค.64
26 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) จ านวน 14.78 ตัน  44,340.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 44,340.00     บจ.สยามจิวต้ี 44,340.00     ราคาเหมาะสม 76/2564 ลว 11 พ.ค.64
27 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน)แปลงหมายเลข 1,11 จ านวน 5,340 เมตร  320,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา วันทอง 320,400.00   นายกฤษฎา วันทอง 320,400.00   ราคาเหมาะสม ข.32/2564 ลว 7 พ.ค.64
28 ค่าจ้างท าฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร (Soil Cement) จ านวน 3 จุด 244,078.00 - เฉพาะเจาะจง นายพล ประกอบแสง 244,078.00   นายพล ประกอบแสง 244,078.00   ราคาเหมาะสม ข.33/2564 ลว 7 พ.ค.64
29 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน)แปลงหมายเลข 3,4,5,17  จ านวน 4,350 เมตร  292,156.95 - เฉพาะเจาะจง นายด ารงค์ ชื่นสุวรรณ 292,156.95   นายด ารงค์ ชื่นสุวรรณ 292,156.95   ราคาเหมาะสม ข.34/2564 ลว 7 พ.ค.64
30 ค่าจ้างท าคันดินแบบที่ 5 (ขุดโดยใช้แรงคน)แปลงหมายเลข 14 จ านวน 6,700 เมตร  448,900.00 - เฉพาะเจาะจง นายภมุมา ประกอบแสง 448,900.00   นายภมุมา ประกอบแสง 448,900.00   ราคาเหมาะสม ข.35/2564 ลว 7 พ.ค.64
31 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) จ านวน 36 ตัน  108,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 108,000.00   บจ.สยามจิวต้ี 108,000.00   ราคาเหมาะสม 77/2564 ลว 11 พ.ค.64
32 ค่าก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าโครงการ ๑ต าบล ๑กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ จ านวน ๓ บ่อ พื้นที่ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง171,140.57 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 171,140.57   บจ.สยามจิวต้ี 171,140.57   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.031/2564 ลว 20 เม.ย.64

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  พฤษภาคม 2564                                                                                                                          แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

                                                                                                                (หน่วยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี

ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ



33 ค่าก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าโครงการ ๑ต าบล ๑กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ จ านวน ๒ บ่อ พื้นที่ต.ดอนชะเอม อ.ท่ามะกา93,349.40 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 93,349.40     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 93,349.40     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.032/2564 ลว 29 เม.ย.64

34 ค่าก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าโครงการ ๑ต าบล ๑กลุ่มเกษตรทฤษฎใีหม่ จ านวน ๒ บ่อ พื้นที่ต.แสนตอ อ.ท่ามะกา124,465.87 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 124,465.87   บจ.สยามจิวต้ี 124,465.87   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.033/2564 ลว 6 พ.ค.64
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