
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ๎าง โดยสังเขป สัญญาหรือข๎อตกลง

1 คําจ๎างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนกรกฎาคม 2564 16,000.00 - เฉพาะเจาะจง จนท. 2 ราย 16,000.00     จนท.2 ราย 16,000.00     ราคาเหมาะสม ข.43-ข.44/2564 ลว 1 ก.ค.64
2 คําจ๎างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนกรกฎาคม 2564 33,500.00 - เฉพาะเจาะจง จนท.4 ราย 33,500.00     จนท.4 ราย 33,500.00     ราคาเหมาะสม ข.46-ข.49/2564 ลว 1 ก.ค.64
3 คําจ๎างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนกรกฎาคม 2564 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเกริกชัย  อรุณคีรีวัฒน์ 12,000.00     นายเกริกชัย  อรุณคีรีวัฒน์ 12,000.00     ราคาเหมาะสม ข.45/2564 ลว 1 ก.ค.64
4 คําจ๎างปรับปรุงขุดลอกขอบสระและปรับพื้นที่บริเวณสถานีฯ   95,260.00 - เฉพาะเจาะจง นายธนะชัย สมรภมูิ 95,260.00     นายธนะชัย สมรภมูิ 95,260.00     ราคาเหมาะสม  125/2564 ลว.2 ก.ค.64
5 คําวัสดุกํอสร๎างส้าหรับซํอมแซมห๎องน้้าบนส้านักงาน จ้านวน ๑๑ รายการ3,077.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุกํอสร๎าง 3,077.00       หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุกํอสร๎าง 3,077.00       ราคาเหมาะสม
6 คําวัสดุกํอสร๎างส้าหรับซํอมแซมอาคารโรงเก็บพสัดุ จ้านวน ๑๑ รายการ3,488.20 - เฉพาะเจาะจง ร๎านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภานุกุล3,488.20       ร๎านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภานุกุล3,488.20       ราคาเหมาะสม
7 คําวัสดุกํอสร๎างส้าหรับซํอมแซมห๎องน้้าส้านักงาน จ้านวน ๑๗ รายการ 2,235.00 - เฉพาะเจาะจง ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง2,235.00       ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง2,235.00       ราคาเหมาะสม
8 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 5 รายการ 2,409.00 - เฉพาะเจาะจง ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง2,409.00       ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง2,409.00       ราคาเหมาะสม
9 คําวัสดุงานบ๎านงานครัว จ้านวน 7 รายการ 3,468.00 - เฉพาะเจาะจง ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง3,468.00       ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง3,468.00       ราคาเหมาะสม

10 คําวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 2 รายการ 1,080.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.นิยมศิลป์ไวไฟแอนด์สตูดิโอ 1,080.00       บจ.นิยมศิลป์ไวไฟแอนด์สตูดิโอ 1,080.00       ราคาเหมาะสม
11 คําวัสดุไฟฟา้ส้าหรับงานซํอมแซมและบ้ารุงรักษาระบบไฟฟา้ภายในสถานีฯ จ้านวน 3 รายการ 1,269.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ทัศศิพรเอ็นเทอร์ไพรซ์ 1,269.00       บจ.ทัศศิพรเอ็นเทอร์ไพรซ์ 1,269.00       ราคาเหมาะสม
12 คําวัสดุส้าหรับซํอมแซมเคร่ืองตัดหญา๎ จ้านวน 1 รายการ 406.60 - เฉพาะเจาะจง ร๎านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภานุกุล406.60          ร๎านสหทองไทย โดยนายลิขิต อังคภานุกุล406.60          ราคาเหมาะสม
13 คําจัดท้าป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที1่0 จ้านวน 1 รายการ 406.60 - เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเอ็นที แอดเวอร์ไทซ่ิง 406.60          บจ.ดีเอ็นที แอดเวอร์ไทซ่ิง 406.60          ราคาเหมาะสม
14 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 9 รายการ 330.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 330.00          น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 330.00          ราคาเหมาะสม
15 คําป้ายโครงการจัดท้าระบบฯที่สูง บ๎านปากนาสวน จ้านวน 1 ป้าย  2,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       ราคาเหมาะสม
16 คําป้ายโครงการจัดท้าระบบฯดินถลํม จ้านวน 1 ป้าย  2,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 2,000.00       ราคาเหมาะสม
17 คําวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก)พร๎อมบรรจุและขนสํง จ้านวน 3 ต๎น 10,200.00 - เฉพาะเจาะจง นายปิยะ คุณพนัธ์ 10,200.00     นายปิยะ คุณพนัธ์ 10,200.00     ราคาเหมาะสม 61/2564 ลว 20 เม.ย.64
18 คําวัสดุส้านักงาน (ผงหมึก)  จ้านวน 1 รายการ 6,720.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 6,720.00       หจก.วินเนอร์ อิงค์ โปรดักส์ 6,720.00       ราคาเหมาะสม 92/2564 ลว 24 พ.ค.64
19 คําวัสดุการเกษตร (กากน้้าตาล) จ้านวน 1,000 กิโลกรัม 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ็น โมลาส 12,000.00     หจก.เอ เอ็น โมลาส 12,000.00     ราคาเหมาะสม 105.1/2564 ลว 25 มิ.ย.64
20 คําซํอมแซมและบ้ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จ้านวน 9 รายการ 10,100.00 - เฉพาะเจาะจง ร๎านมนตรีเซอร์วิส แอร์บ๎าน โดยวําที่ ร.ต.มนตรี ปัญญญาณ10,100.00     ร๎านมนตรีเซอร์วิส แอร์บ๎าน โดยวําที่ ร.ต.มนตรี ปัญญญาณ10,100.00     ราคาเหมาะสม 108.1/2564 ลว 9 มิ.ย.64
21 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 5 รายการ 89,080.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 89,080.00     บจ.สยามจิวต้ี 89,080.00     ราคาเหมาะสม 113/2564 ลว 22 มิ.ย.64
22 คําวัสดุคอมพวิเตอร์ จ้านวน 4 รายการ 10,650.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 10,650.00     หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 10,650.00     ราคาเหมาะสม 107/2564 ลว 25 พ.ค.64
23 คําครุภณัฑ์ส้ารวจ (ต้่ากวําเกณฑ์) จ้านวน 3 รายการ 5,890.00 - เฉพาะเจาะจง ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง5,890.00       ร๎านปภณัฑ์ครองทรัพย์ โดยน.ส.ปติมา ค๎ุมครอง5,890.00       ราคาเหมาะสม 91/2564 ลว 19 พ.ค.64
24 คําจ๎างผลิตน้้าหมักชีวภาพ พด.2 จ้านวน 7,600 ลิตร 98,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 98,800.00     นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 98,800.00     ราคาเหมาะสม 126/2564 ลว 2 ก.ค.64
25 คําจ๎างไถกลบตอซังพชื จ้านวน 5 แปลง 90,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.กันนิกา บ๎วนอู๋ 90,000.00     น.ส.กันนิกา บ๎วนอู๋ 90,000.00     ราคาเหมาะสม 117/2564 ลว 24 มิ.ย.64
26 คําจ๎างฉีดพนํน้้าหมัก จ้านวน 100 ไรํ 6,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประทีป นาเวช 6,000.00       นายประทีป นาเวช 6,000.00       ราคาเหมาะสม 121/2564 ลว 1 ก.ค.64
27 คําจ๎างฉีดน้้าหมัก จ้านวน 100 ไรํ 6,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้้าชู 6,500.00       นายศิริชัย ค้้าชู 6,500.00       ราคาเหมาะสม 128/2564 ลว 8 ก.ค.64
28 คําจ๎างไถเตรียมพื้นที่ จ้านวน 50 ไรํ 32,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้้าชู 32,500.00     นายศิริชัย ค้้าชู 32,500.00     ราคาเหมาะสม 129/2564 ลว 8 ก.ค.64
29 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 7 รายการ 55,880.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 55,880.00     บจ.สยามจิวต้ี 55,880.00     ราคาเหมาะสม 133/2564 ลว 2 ส.ค.64
30 คําวัสดุการเกษตร (ปุ๋ยหมัก) จ้านวน 9 ตัน 30,600.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 30,600.00     บจ.สยามจิวต้ี 30,600.00     ราคาเหมาะสม 134/2564 ลว 2 ส.ค.64
31 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 390.99 ลิตร 11,065.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 11,065.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 11,065.00     ราคาเหมาะสม 106/2564 ลว 25 พ.ค.64
32 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 416.31 ลิตร 11,990.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 11,990.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 11,990.00     ราคาเหมาะสม 108/2564 ลว 9 มิ.ย.64

                                                                                  สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือจัดจ๎างในรอบเดือน  สิงหาคม 2564                                                                                                                          แบบ สขร.1

ล้าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ๎าง วิธีจัดซ้ือ/จ๎าง ผ๎ูได๎รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

                                                                                                                (หนํวยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี

ราคากลาง ผ๎ูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



33 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 602.02 ลิตร 17,880.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 17,880.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 17,880.00     ราคาเหมาะสม 130/2564 ลว 21 ก.ค.64
34 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 298.18 ลิตร 8,200.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 8,200.00       บจ.อมรชัย ออยล์ 8,200.00       ราคาเหมาะสม 74.1/2564 ลว 11 พ.ค.64
35 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 418.31 ลิตร 12,340.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 12,340.00     บจ.อมรชัย ออยล์ 12,340.00     ราคาเหมาะสม 127/2564 ลว 8 ก.ค.64
36 คําวัสดุน้้ามันเชื้อเพลิงและหลํอล่ืน จ้านวน 305.14 ลิตร 8,910.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.อมรชัย ออยล์ 8,910.00       บจ.อมรชัย ออยล์ 8,910.00       ราคาเหมาะสม 116/2564 ลว 22 มิ.ย.64
37 คําซํอมแซมและบ้ารุงรักษารถยนต์ ทะเบียน กจ 4093  จ้านวน 21 รายการ10,450.26 - เฉพาะเจาะจง บจ.โตโยต๎ากาญจนบุรี 1995 10,450.26     บจ.โตโยต๎ากาญจนบุรี 1995 10,450.26     ราคาเหมาะสม 123/2564 ลว 1 ก.ค.64
38 คําจ๎างท้าฝายชะลอน้้ากึ่งถาวร (soil cement) จ้านวน 3 จุด 209,829.96 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คลํองเดชากุล 209,829.96   นายวินัย คลํองเดชากุล 209,829.96   ราคาเหมาะสม ข.50/2564 ลว 27 ก.ค.64
39 คําวัสดุส้านักงาน   จ้านวน 21 รายการ 23,547.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 23,547.00     หจก.อักษรภณัฑ์กาญจนบุรี 23,547.00     ราคาเหมาะสม 105/2564 ลว 25 พ.ค.64
40 คําวัสดุกํอสร๎าง จ้านวน 3 รายการ 7,370.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุกํอสร๎าง 7,370.00       หจก.ว.ธนกาญจน์วัสดุกํอสร๎าง 7,370.00       ราคาเหมาะสม 122/2564 ลว 1 ก.ค.64
41 คําจ๎างเหมาผลิตน้้าหมักชีวภาพ พด.2 พร๎อมบรรจุขวดละ 500 ซีซี จ้านวน 6,400 ขวด32,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 32,000.00     นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 32,000.00     ราคาเหมาะสม 138/2564 ลว 9 ส.ค.64
42 คําจ๎างผลิตและเผยแพรํส่ือประชาสัมพนัธ์ จ้านวน 2 เร่ือง 498,000.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.ยูนีค มีเดีย 498,000.00   บจ.ยูนีค มีเดีย 498,000.00   ราคาเหมาะสม สพด.กจ.38/2564 ลว 6 ก.ค.64
43 คําเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร๎อมบรรจุและขนสํงจากเกษตรกร จ้านวน 12 ตัน 357,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายภมุมา ประกอบแสง 357,000.00   นายภมุมา ประกอบแสง 357,000.00   ราคาเหมาะสม 135/2564 ลว 4 ส.ค.64
44 คําเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร๎อมบรรจุและขนสํงจากเกษตรกร จ้านวน 13 ตัน 386,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายค้าสิงห์ บุญรอด 386,750.00   นายค้าสิงห์ บุญรอด 386,750.00   ราคาเหมาะสม 136/2564 ลว 4 ส.ค.64
45 คําเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ถั่วพร๎า) พร๎อมบรรจุและขนสํงจากเกษตรกร จ้านวน 10 ตัน 245,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้้าชู 245,000.00   นายศิริชัย ค้้าชู 245,000.00   ราคาเหมาะสม 137/2564 ลว 4 ส.ค.64
46 คําจ๎างปลูกหญา๎แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร๎อมดูแลรักษา จ้านวน 2 รายการ9,975.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 9,975.00       นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 9,975.00       ราคาเหมาะสม 18/2564 ลว 5 พ.ค.64
47 คําวัสดุการเกษตร (กากน้้าตาล) จ้านวน 3,500 กิโลกรัม 42,000.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ็น โมลาส 42,000.00     หจก.เอ เอ็น โมลาส 42,000.00     ราคาเหมาะสม 132/2564 ลว 29 ก.ค.64
48 คําวัสดุการเกษตร (ถังพลาสติกพร๎อมฝา) จ้านวน 79 ใบ 35,550.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.มั่นคงกิจการุญ 35,550.00     หจก.มั่นคงกิจการุญ 35,550.00     ราคาเหมาะสม 134.2/2564 ลว 3 ส.ค.64
49 คําวัสดุการเกษตร (กากน้้าตาล) จ้านวน 1,720 กิโลกรัม 20,640.00 - เฉพาะเจาะจง หจก.เอ เอ็น โมลาส 20,640.00     หจก.เอ เอ็น โมลาส 20,640.00     ราคาเหมาะสม 148/2564 ลว 1 ก.ย.64
50 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 5 รายการ 40,285.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 40,285.00     บจ.สยามจิวต้ี 40,285.00     ราคาเหมาะสม 149/2564 ลว 1 ก.ย.64
51 คําจัดท้าป้ายประชาสัมพนัธ์ 12,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.มธุกร สุขวงศ์จันทร์ 12,000.00     น.ส.มธุกร สุขวงศ์จันทร์ 12,000.00     ราคาเหมาะสม 141/2564 ลว 9 ส.ค.64
52 คําเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร๎อมบรรจุและขนสํงจากเกษตรกร จ้านวน 10 ตัน297,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 297,500.00   นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 297,500.00   ราคาเหมาะสม 145/2564 ลว 25 ส.ค.64
53 คําเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร๎อมบรรจุและขนสํงจากเกษตรกร จ้านวน 10 ตัน297,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้้าชู 297,500.00   นายศิริชัย ค้้าชู 297,500.00   ราคาเหมาะสม 146/2564 ลว 25 ส.ค.64
54 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 4 รายการ 5,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 5,500.00       นายประสาน เหลืองใหมํเอี่ยม 5,500.00       ราคาเหมาะสม 144/2564 ลว 18 ส.ค.64
55 คําวัสดุการเกษตร จ้านวน 4 รายการ 5,880.00 - เฉพาะเจาะจง บจ.สยามจิวต้ี 5,880.00       บจ.สยามจิวต้ี 5,880.00       ราคาเหมาะสม 147/2564 ลว 1 ก.ย.64
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