
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมิถุนายน 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
2 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมิถุนายน 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
3 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนมิถุนายน 2564 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเกริกชัย  อรุณคีรีวัฒน์ 12,000.00     นายเกริกชัย  อรุณคีรีวัฒน์ 12,000.00     ราคาเหมาะสม ข.36/2564 ลว 30 มิ.ย.64
4 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) พร้อมขนส่งและบรรจุกระสอบละ 40 กก. จ านวน 145 ตัน   493,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 493,000.00   บจ.สยามจิวต้ี 493,000.00   ราคาเหมาะสม  109/2564 ลว.22 มิ.ย.64
5 ค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 6 รายการ 247,327.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 247,327.00   บจ.สยามจิวต้ี 247,327.00   ราคาเหมาะสม  111/2564 ลว.22 มิ.ย.64
6 ค่าจ้างท าฝายชะลอน้ ากึ่งถาวร (Soil Cement) จ านวน 1 จุด 78,363.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 78,363.00     นายวินัย คล่องเดชากุล 78,363.00     ราคาเหมาะสม  81/2564 ลว.12 พ.ค.64
7 ค่าจ้างท าบ่อดักตะกอนดินพร้อมวางท่อระบายน้ า จ านวน 4 บ่อ 32,016.00 - เฉพาะเจาะจง นายเอกพงษ์ ชื่นข า 32,016.00     นายเอกพงษ์ ชื่นข า 32,016.00     ราคาเหมาะสม  ข.37/2564 ลว.7 มิ.ย.64
8 ค่าจ้างขุดหลุมพร้อมปลูกต้นไม้ จ านวน 5,300 ต้น  132,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง132,500.00   นายเกรียงไกร ชิ้นอร่ามรุ่งเรือง132,500.00   ราคาเหมาะสม  ข.38/2564 ลว.8 มิ.ย.64
9 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝก จ านวน 11,850 เมตร 148,125.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 148,125.00   นายบุญโชค พลดี 148,125.00   ราคาเหมาะสม  ข.389/2564 ลว.8 มิ.ย.64

10 ค่าก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ จ านวน 2 บ่อ 86,681.50 - เฉพาะเจาะจง นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 86,681.50     นายธวัชชัย พลูศิลปานนท์ 86,681.50     ราคาเหมาะสม สพด.กจ.36/2564 ลว.18 มิ.ย.64
11 ค่าก่อสร้างขุดสระเก็บน้ าโครงการ 1 ต าบล 1 เกษตรทฤษฎใีหม่ จ านวน 2 บ่อ 140,024.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 140,024.00   บจ.สยามจิวต้ี 140,024.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.37/2564 ลว.21 มิ.ย.64
12 ค่าจ้างผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2 จ านวน 800 ลิตร 10,400.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 10,400.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 10,400.00     ราคาเหมาะสม 63/2564 ลว 20 เม.ย.64
13 ค่าจ้างผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2 จ านวน 1,200 ลิตร 15,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 15,600.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 15,600.00     ราคาเหมาะสม 62/2564 ลว 20 เม.ย.64
14 ค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 5 รายการ 37,410.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 37,410.00     บจ.สยามจิวต้ี 37,410.00     ราคาเหมาะสม 112/2564 ลว 22 มิ.ย.64
15 ค่าวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกพร้อมฝา)  จ านวน 334 ใบ  150,300.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.มั่นคงกิจการุญ 150,300.00   หจก.มั่นคงกิจการุญ 150,300.00   ราคาเหมาะสม 115/2564 ลว 22 มิ.ย.64
16 ค่าวัสดุการเกษตร (กากน้ าตาลบรรจุแกลลอนละ 20 กก.)  จ านวน 6680 กก.  80,160.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ.เอ็น.โมลาส 80,160.00     หจก.เอ.เอ็น.โมลาส 80,160.00     ราคาเหมาะสม 120/2564 ลว 29 มิ.ย.64
17 ค่าวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก)พร้อมบรรจุและขนส่ง จ านวน 144 ต้น 489,600.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 489,600.00   บจ.สยามจิวต้ี 489,600.00   ราคาเหมาะสม 119/2564 ลว 29 มิ.ย.64
18 ค่าจัดซ้ือเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 5 ตัน148,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้ าชู 148,750.00   นายศิริชัย ค้ าชู 148,750.00   ราคาเหมาะสม 118/2564 ลว 25 มิ.ย.64
19 ค่าวัสดุการเกษตร (โดโลไมท์) จ านวน 290 ต้น 493,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามโดโลไมท์ 493,000.00   บจ.สยามโดโลไมท์ 493,000.00   ราคาเหมาะสม 110/2564 ลว 22 มิ.ย.64
20 ค่าจ้างผลิตน้ าหมักชีวภาพ พด.2  จ านวน 2,000 ลิตร 26,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 26,000.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 26,000.00     ราคาเหมาะสม 124/2564 ลว 1 ก.ค.64
21 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝก จ านวน 2,000 เมตร 25,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 25,000.00     นายวินัย คล่องเดชากุล 25,000.00     ราคาเหมาะสม 73/2564 ลว 7 พ.ค.64
22 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝก จ านวน 6,900 เมตร 86,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 86,250.00     นายวินัย คล่องเดชากุล 86,250.00     ราคาเหมาะสม ข.41/2564 ลว 8 มิ.ย.64
23 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝก จ านวน 4,100 เมตร 51,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 51,250.00     นายวินัย คล่องเดชากุล 51,250.00     ราคาเหมาะสม ข.40/2564 ลว 8 มิ.ย.64
24 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝก จ านวน 7,500 เมตร 93,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 93,750.00     นายวินัย คล่องเดชากุล 93,750.00     ราคาเหมาะสม ข.42/2564 ลว 22 มิ.ย.64
25 ค่าวัสดุการเกษตร จ านวน 4 รายการ 16,170.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 16,170.00     บจ.สยามจิวต้ี 16,170.00     ราคาเหมาะสม 114/2564 ลว 22 มิ.ย.64

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน  กรกฎาคม 2564                                                                                                                          แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

                                                                                                                (หน่วยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี
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