
วงเงินที่จะซ้ือ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่และวันที่ของ
หรือจ้าง โดยสังเขป สัญญาหรือข้อตกลง

1 ค่าจ้างดูแลรักษาแปลงสายพนัธุ์หญา้แฝก จ านวน 1 แปลง  4,900.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       ราคาเหมาะสม
2 ค่าจ้างดูแลรักษาแปลงหลุมพอเพยีง จ านวน 1 แปลง  4,900.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       ราคาเหมาะสม
3 ค่าจ้างก าจัดวัชพชืรอบขอบบ่อบริเวณด้านข้างสถานีฯ   4,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,500.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,500.00       ราคาเหมาะสม
4 ค่าจ้างตัดต้นไม้บริเวณข้างถนนในสถานีฯ จ านวน 1 แปลง  4,900.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,900.00       ราคาเหมาะสม
5 ค่าจ้างก าจัดวัชพชืบริเวณหลังบ้าน ผอ. จ านวน 1 แปลง   4,600.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,600.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,600.00       ราคาเหมาะสม
6 ค่าจ้างทาสีร้ัวหน้าสถานีฯ จ านวน 1 งาน 4,800.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย สินประเสริฐ 4,800.00       นายวันชัย สินประเสริฐ 4,800.00       ราคาเหมาะสม
7 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนตุลาคม 2565 9,100.00 - เฉพาะเจาะจง นายดนุพล ช่างเจริญ 9,100.00 นายดนุพล ช่างเจริญ 9,100.00 ราคาเหมาะสม ข.1/2566 ลว 1 ต.ค.65 
8 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนตุลาคม 2565 8,300.00 - เฉพาะเจาะจง นางสุภาพร วงษ์แก้ว 8,300.00       นางสุภาพร วงษ์แก้ว 8,300.00       ราคาเหมาะสม ข.2/2566 ลว 1 ต.ค.65 
9 ค่าจ้างเหมาปฏบิัติงานในสถานีฯ เดือนตุลาคม 2565 8,300.00 - เฉพาะเจาะจง นายวันชัย ช่างเจริญ 8,300.00       นายวันชัย ช่างเจริญ 8,300.00       ราคาเหมาะสม ข.3/2566 ลว 1 ต.ค.65 

10 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 5 ไร่ งวดที่ 147,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้ าชู 47,250.00     นายศิริชัย ค้ าชู 47,250.00     ราคาเหมาะสม  1/2566 ลว 20 ต.ค.65
11 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 5 ไร่ 2 งาน งวดที่ 151,975.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 51,975.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 51,975.00     ราคาเหมาะสม  2/2566 ลว 20 ต.ค.65
12 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 6 ไร่ งวดที่ 156,700.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 56,700.00     นายบุญโชค พลดี 56,700.00     ราคาเหมาะสม  3/2566 ลว 20 ต.ค.65
13 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่ 142,525.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ก้านเหลือง 42,525.00     นายบุญส่ง ก้านเหลือง 42,525.00     ราคาเหมาะสม  4/2566 ลว 20 ต.ค.65
14 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 154,337.50 - เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ แช่มช้อย 54,337.50     นายสัมฤทธิ์ แช่มช้อย 54,337.50     ราคาเหมาะสม  5/2566 ลว 20 ต.ค.65
15 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 154,337.50      - เฉพาะเจาะจง นายไสว สายแก้ว 54,337.50     นายไสว สายแก้ว 54,337.50     ราคาเหมาะสม  6/2566 ลว 20 ต.ค.65
16 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 154,337.50 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 54,337.50     นางวิลัย แซ่อึ้ง 54,337.50     ราคาเหมาะสม  7/2566 ลว 20 ต.ค.65
17 ค่าจ้างปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษา จ านวน 6 ไร่ งวดที่ 156,700.00 - เฉพาะเจาะจง นางสาลี แซ่เตียว 56,700.00     นางสาลี แซ่เตียว 56,700.00     ราคาเหมาะสม  8/2566 ลว 20 ต.ค.65
18 ค่าหนังสือพมิพ ์เดือนกันยายน - ตุลาคม 2565 400.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 400.00          น.ส.จิดาภา มั่นฤกษ์ 400.00          ราคาเหมาะสม
19 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 8 ตัน238,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายวินัย คล่องเดชากุล 238,000.00   นายวินัย คล่องเดชากุล 238,000.00   ราคาเหมาะสม  2/2566 ลว 20 ต.ค.65
20 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 8 ตัน238,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายภมุมา ประกอบแสง 238,000.00   นายภมุมา ประกอบแสง 238,000.00   ราคาเหมาะสม  3/2566 ลว 20 ต.ค.65
21 ค่าเมล็ดพนัธุ์พชืปุ๋ยสด (ปอเทือง) พร้อมบรรจุและขนส่งจากเกษตรกร จ านวน 8 ตัน238,000.00 - เฉพาะเจาะจง น.ส.อัมพร ด้วงสวัสด์ิ 238,000.00   น.ส.อัมพร ด้วงสวัสด์ิ 238,000.00   ราคาเหมาะสม  4/2566 ลว 20 ต.ค.65
22 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อส่งเสริม) จ านวน 5 ไร่  งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)52,500.00 - เฉพาะเจาะจง นายศิริชัย ค้ าชู 52,500.00     นายศิริชัย ค้ าชู 52,500.00     ราคาเหมาะสม  1/2566 ลว 20 ต.ค.65
23 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อส่งเสริม) จ านวน 5 ไร่ 2 งาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)57,750.00 - เฉพาะเจาะจง นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 57,750.00     นายประสาน เหลืองใหม่เอี่ยม 57,750.00     ราคาเหมาะสม  2/2566 ลว 20 ต.ค.65
24 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 6 ไร่  งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)63,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญโชค พลดี 63,000.00     นายบุญโชค พลดี 63,000.00     ราคาเหมาะสม  3/2566 ลว 20 ต.ค.65
25 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 4 ไร่ 2 งาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)47,250.00 - เฉพาะเจาะจง นายบุญส่ง ก้านเหลือง 47,250.00     นายบุญส่ง ก้านเหลือง 47,250.00     ราคาเหมาะสม  4/2566 ลว 20 ต.ค.65
26 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)60,375.00 - เฉพาะเจาะจง นายสัมฤทธ์ แช่มช้อย 60,375.00     นายสัมฤทธิ์ แช่มช้อย 60,375.00     ราคาเหมาะสม  5/2566 ลว 20 ต.ค.65
27 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)60,375.00 - เฉพาะเจาะจง นายไสว สายแก้ว 60,375.00     นายไสว สายแก้ว 60,375.00     ราคาเหมาะสม  6/2566 ลว 20 ต.ค.65
28 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 5 ไร่ 3 งาน งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)60,375.00 - เฉพาะเจาะจง นางวิลัย แซ่อึ้ง 60,375.00     นางวิลัย แซ่อึ้ง 60,375.00     ราคาเหมาะสม  7/2566 ลว 20 ต.ค.65
29 ค่าปลูกหญา้แฝกลงแปลงขยายพนัธุ์พร้อมดูแลรักษารักษา(แฝกเพื่อปลูก) จ านวน 6 ไร่  งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)63,000.00 - เฉพาะเจาะจง นายเสน่ห์ ญาติเนียม 63,000.00     นายเสน่ห์ ญาติเนียม 63,000.00     ราคาเหมาะสม  8/2566 ลว 20 ต.ค.65

                                                                                  สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565                                                                                                                          แบบ สขร.1

ล าดับที่ งานจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วิธีจัดซ้ือ/จ้าง ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

                                                                                                                (หน่วยงาน)    สถานีพฒันาที่ดินกาญจนบุรี

ราคากลาง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ


