
วงเงินที่จะซื้อ วิธีจัดซื้อ             รายชื่อผูเสนอราคา         ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ละวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

1 คชจ.ในการประชุม 20ต.ค.65 15,960.00         - เจาะจง ครัวขวัญขาว 15,960.00        ครัวขวัญขาว 15,960.00         ราคาเหมาะสม

2 คาจางจัดทําปายวันรักตนไม 375.00             - เจาะจง ซีเอ พริ้น 375.00            ซีเอ พริ้น 375.00             ราคาเหมาะสม

3 คาจางรักษาความปลอดภัย ต.ค.65 8,500.00           - เจาะจง นายไพศาล  พรมประสิทธิ์ 8,500.00         นายไพศาล  พรมประสิทธิ์ 8,500.00           ราคาเหมาะสม

4 คาจางทําความสะอาด ต.ค.65 7,500.00           - เจาะจง น.ส.สมพร  นิ่มนวล 7,500.00         น.ส.สมพร  นิ่มนวล 7,500.00           ราคาเหมาะสม

5 คาจางจนท.ธุรการ ต.ค.65 8,129.00           - เจาะจง น.ส.นัยนา  ฉิมทอง 8,129.00         น.ส.นัยนา  ฉิมทอง 8,129.00           ราคาเหมาะสม

6 คาจางทําความสะอาด ต.ค.65 4,193.54           - เจาะจง นางบังอร  โสภิพัฒน 4,193.54         นางบังอร  โสภิพัฒน 4,193.54           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 08/2566 ลว 7 ต.ค. 65

7 คาจางทําความสะอาด ต.ค.65 6,200.00           - เจาะจง นางอารี  เจียมสวัสดิ์ 6,200.00         นางอารี  เจียมสวัสดิ์ 6,200.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 04/2566 ลว 30 ก.ย. 65

8 คาจางคนงาน ต.ค.65 4,451.61           - เจาะจง นายพยุง  คัดชะ 4,451.61         นายพยุง  คัดชะ 4,451.61           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 07/2566 ลว 7 ต.ค. 65

9 คาจางคนงาน ต.ค.65 6,009.66           - เจาะจง นายชานนท  เพ็ชรจารนัย 6,009.66         นายชานนท  เพ็ชรจารนัย 6,009.66           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 09/2566 ลว 4 ต.ค. 65

10 คาจางจนท.วิเคราะหนโยบายและแผน ต.ค.65 10,645.14         - เจาะจง นายวิศรุต  เทพนรประไพ 10,645.14        นายวิศรุต  เทพนรประไพ 10,645.14         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 05/2566 ลว 7 ต.ค. 65

11 คาจางผูชวยนายชางโยธา ต.ค.65 8,977.32 - เจาะจง นายรวี  กองทอง 8,977.32         นายรวี  กองทอง 8,977.32           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 12/2566 ลว 4 ต.ค. 65

12 คาจางทําความสะอาด ต.ค.65 7,500.00 - เจาะจง นางราตรี  กองทอง 7,500.00         นางราตรี  กองทอง 7,500.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 13/2566 ลว 27 ก.ย. 65

13 คาจางพนักงานขับรถยนต ต.ค.65 7,951.61 - เจาะจง นายชาญนอย  คัชชะ 7,951.61         นายชาญนอย  คัชชะ 7,951.61           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 06/2566 ลว 7  ต.ค. 65

14 คาจางจนท.บันทึกขอมูล ต.ค.65 7,451.64 - เจาะจง นางวรรณา  บุญเจือ 7,451.64         นางวรรณา  บุญเจือ 7,451.64           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 01/2566 ลว 7  ต.ค. 65

15 คาจางพนักงานขับรถยนต ต.ค.65 5,419.35 - เจาะจง นายบรรณสรณ  ฤทธิศรี 5,419.35         นายบรรณสรณ  ฤทธิศรี 5,419.35           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 02/2566 ลว 7  ต.ค. 65

16 คาวัสดุงานบานงานครัว 2,362.56 - เจาะจง ชัยเจริญ โดยนายวันชัย  เจียมวงษา 2,362.56         ชัยเจริญ โดยนายวันชัย  เจียมวงษา 2,362.56           ราคาเหมาะสม

19 คชจ.ในการประชุม 1พ.ย.65 10,640.00 - เจาะจง ครัวขวัญขาว 10,640.00        ครัวขวัญขาว 10,640.00         ราคาเหมาะสม

20 คาจางคนงาน ต.ค.65 5,893.54 - เจาะจง นายสัญลักษณ  ประกอบการ 5,893.54         นายสัญลักษณ  ประกอบการ 5,893.54           ราคาเหมาะสม

21 คาเชื้อเพลิง 800.00             - เจาะจง บริษัท ธนศรี เอ็นเนอจี้ จํากัด 800.00            บริษัท ธนศรี เอ็นเนอจี้ จํากัด 800.00             ราคาเหมาะสม
22 คาวัสดุงานบานงานครัว 1,589.00           - เจาะจง บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,589.00         บริษัท สยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 1,589.00           ราคาเหมาะสม

23 คาเบี้ยประกันภัย (พ.ร.บ.) คุมครองผูประสบภัยทางรถยนต กฉ 625.95             - เจาะจง บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 625.95            บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด 625.95             ราคาเหมาะสม

24 คาใชสอยอื่นๆ (ผานทางดวนพิเศษ 3ต.ค.65) 245.00             - เจาะจง น.ส.ธัญญกานต  เซงเครือ 245.00            น.ส.ธัญญกานต  เซงเครือ 245.00             ราคาเหมาะสม

25 คาใชสอยอื่นๆ (ผานทางดวนพิเศษ 7-8ต.ค.65) 390.00             - เจาะจง น.ส.ธัญญกานต  เซงเครือ 390.00            น.ส.ธัญญกานต  เซงเครือ 390.00             ราคาเหมาะสม

26 คาวัสดุกอสราง 366.00             - เจาะจง บริษัท โอม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหา 366.00            บริษัท โอม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มห 366.00             ราคาเหมาะสม

27 คาซอมแซม อาคารสํานักงาน (โชคอัพประตูบานสวิง) 1,800.00           - เจาะจง คุณประภากร ชมชื่น 1,800.00         คุณประภากร ชมชื่น 1,800.00           ราคาเหมาะสม

28 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กต-5129 รบ) 2,700.00           - เจาะจง ส.ไกรสร 2,700.00         ส.ไกรสร 2,700.00           ราคาเหมาะสม

29 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (210,000 กลา) 28,350.00         - เจาะจง นางกัสมา ถนอมนุช 28,350.00        นางกัสมา ถนอมนุช 28,350.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่1/2566 ลว 27 ต.ค. 65

สรุปการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน พฤศจิกายน  2565

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  10
วันที่ 1  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565



วงเงินที่จะซื้อ วิธีจัดซื้อ             รายชื่อผูเสนอราคา         ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ละวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

30 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (280,000 กลา) 37,800.00         - เจาะจง นายพลอย คุมสวัสดิ์ 37,800.00        นายพลอย คุมสวัสดิ์ 37,800.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 2/2566 ลว 27 ต.ค. 65

31 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (280,000 กลา) 37,800.00         - เจาะจง นางสมพร สุขจําเริญ 37,800.00        นางสมพร สุขจําเริญ 37,800.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 3/2566 ลว 27 ต.ค. 65

36 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (150,000 กลา) 20,790.00 - เจาะจง นายสมนึก สิงหรา 20,790.00        นายสมนึก สิงหรา 20,790.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 4/2566 ลว 27 ต.ค. 65

37 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (175,000 กลา) 23,625.00 - เจาะจง นางเปมิกา สตารัตน 23,625.00        นางเปมิกา สตารัตน 23,625.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว 27 ต.ค. 65

38 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (175,000 กลา) 23,625.00 - เจาะจง นางจันทิมา แสนมาลัย 23,625.00        นางจันทิมา แสนมาลัย 23,625.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 6/2566 ลว 27 ต.ค. 65

39 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก งวดที1่/2 (150,000 กลา) 20,790.00 - เจาะจง นายชานน บุญเจือ 20,790.00        นายชานน บุญเจือ 20,790.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 7/2566 ลว 27 ต.ค. 65

40 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อสงเสริม งวดที1่/2 (455,000กลา) 61,425.00 - เจาะจง น.ส.ราย หวังเจริญ 61,425.00        น.ส.ราย หวังเจริญ 61,425.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 8/2566 ลว 31 ต.ค. 65

41 คาจางผลิตหญาแฝกเพื่อสงเสริม งวดที1่/3 (637,000 กลา)

และขุดแยกหนอจากแปลงผลิต งวดที่ 1/3

88,500.00 - เจาะจง นายกอย ฉ่ําชก 88,500.00        นายกอย ฉ่ําชก 88,500.00         ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 1/2566 ลว 3 พ.ย. 65

42 คาจางทําแปลงหญาแฝกเพื่อปลูก (1,420,000กลา) 185,850.00 - เจาะจง นายนาค งามชม 185,850.00      นายนาค งามชม 185,850.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 02/2565 ลว 2 พ.ย. 65

43 คาเชื้อเพลิง พ.ย.65 56,516.00 - เจาะจง บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,516.00        บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,516.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 01/2566 ลว 1 พ.ย. 65

44 คาวัสดุการเกษตร (อาหารสัตว) 4,827.00 - เจาะจง รานสิริเจริญการเกษตร 4,827.00         รานสิริเจริญการเกษตร 4,827.00           ราคาเหมาะสม

45 คาซอมแซม ค.งานบานงานครัว (เครื่องตัดหญา) 2,260.00 - เจาะจง รานทรัพยทวีพานิช 2,260.00         รานทรัพยทวีพานิช 2,260.00           ราคาเหมาะสม

46 คาจางคนงานคนพิการ ต.ค.65 10,000.00 - เจาะจง นายวิเชียร  เขียวคลี่ 10,000.00        นายวิเชียร  เขียวคลี่ 10,000.00         ราคาเหมาะสม

48 คาวัสดุคอมพิวเตอร 4,950.00           - เจาะจง พิริยะการพิใมพ 4,950.00         พิริยะการพิใมพ 4,950.00           ราคาเหมาะสม
49 คาซอมแซม ค.ไฟฟาและวิทยุ (ในเขตพื้นที่ สพข.10) 17,700.00         - เจาะจง เชนการไฟฟา 17,700.00        เชนการไฟฟา 17,700.00         ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 01/2566 ลว 17 ต.ค. 65

50 คาจางทําความสะอาด ต.ค.65 7,500.00           - เจาะจง น.ส.บุญเสริม  คําสังข 7,500.00         น.ส.บุญเสริม  คําสังข 7,500.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 2/2566 ลว 30 ก.ย. 65

51 คาจางคนงาน ต.ค.65 8,000.00           - เจาะจง นายเจริญพร  ดวงไพร 8,000.00         นายเจริญพร  ดวงไพร 8,000.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 3/2566 ลว 30 ก.ย. 65

52 คาจางรักษาความปลอดภัย ต.ค.65 7,000.00           - เจาะจง นางสุนันทา ดอกตะเคียน 7,000.00         นางสุนันทา ดอกตะเคียน 7,000.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 4/2566 ลว 30 ก.ย. 65

53 คาจางรักษาความปลอดภัย ต.ค.65 7,000.00           - เจาะจง นายมนู  แกวโกสุม 7,000.00         นายมนู  แกวโกสุม 7,000.00           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว 30 ก.ย. 65

54 คาจางคนงาน ต.ค.65 2,306.45           - เจาะจง นางชลิตา  เขียวคลี่ 2,306.45         นางชลิตา  เขียวคลี่ 2,306.45           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 6/2566 ลว 20 ต.ค. 65

55 คาจางจนท.การเงินและบัญชี ต.ค.65 3,370.96           - เจาะจง น.ส.อลิษา  มุงดี 3,370.96         น.ส.อลิษา  มุงดี 3,370.96           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 7/2566 ลว  20 ต.ค. 65

56 คาจางคนงาน ต.ค.65 2,306.45           - เจาะจง นายเชี่ยวชาญ  หมื่นตา 2,306.45         นายเชี่ยวชาญ  หมื่นตา 2,306.45           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 9/2566 ลว  20 ต.ค. 65

57 คาจางจนท.บันทึกขอมูล ต.ค.65 2,661.29           - เจาะจง น.ส.ปรียา  ทศพลญาณ 2,661.29         น.ส.ปรียา  ทศพลญาณ 2,661.29           ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 8/2566 ลว  20 ต.ค. 65

58 คาซอมแซม ค.คอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร) 963.00 - เจาะจง หัวหินดอทคอม 963.00            หัวหินดอทคอม 963.00             ราคาเหมาะสม

59 คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ 990.00 - เจาะจง หนองพลับการไฟฟา 990.00            หนองพลับการไฟฟา 990.00             ราคาเหมาะสม

60 คาซอมแซม ค.คอมพิวเตอร (เครื่องคอมพิวเตอร) 2,033.00 - เจาะจง หัวหินดอทคอม 2,033.00         หัวหินดอทคอม 2,033.00           ราคาเหมาะสม
61 คาวัสดุการเกษตร (มูลวัว) 4,550.00 - เจาะจง นายวิชัย  แซลอ 4,550.00         นายวิชัย  แซลอ 4,550.00           ราคาเหมาะสม

62 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต 82-0557 รบ.) 

(เครื่องปรับอากาศ)

900.00 - เจาะจง ตอมเจริญยนต 900.00            ตอมเจริญยนต 900.00             ราคาเหมาะสม

63 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต 82-0557 รบ.) 580.00 - เจาะจง ขฐาทองการยาง 580.00            ขฐาทองการยาง 580.00             ราคาเหมาะสม



วงเงินที่จะซื้อ วิธีจัดซื้อ             รายชื่อผูเสนอราคา         ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ละวันที่ของสัญญา

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง

64 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต ม-6701 รบ.) 2,790.00 - เจาะจง อภิโชคการชาง 2,790.00         อภิโชคการชาง 2,790.00           ราคาเหมาะสม

65 คาวัสดุงานบานงานครัว (สารสมขุนผง) 4,012.50 - เจาะจง บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จํากัด 4,012.50         บริษัท ศักดิ์ศรีอุตสาหกรรม จํากัด 4,012.50           ราคาเหมาะสม

66 คชจ.ในการประชุม 21 พ.ย.65 15,960.00 - เจาะจง ครัวขวัญขาว 15,960.00        ครัวขวัญขาว 15,960.00         ราคาเหมาะสม

67 คาใชสอยอื่น ทางดวนพิเศษ 5,7,31ต.ค.65) 540.00 - เจาะจง นายปกรณ  วรตันติ 540.00            นายปกรณ  วรตันติ 540.00             ราคาเหมาะสม

68 คาวัสดุคอมพิวเตอร 1,680.00           - เจาะจง ณัฐคอม โดยนายณัฐพล  คงเกิด 1,680.00         ณัฐคอม โดยนายณัฐพล  คงเกิด 1,680.00           ราคาเหมาะสม

69 คาวัสดุยานพาหนะ (ถานรีโมท CR 2016) รถตู ฮค-4224 300.00             - เจาะจง อิสระ เซอรวิส หางโรบินสัน เมธาวลัยราช 300.00            อิสระ เซอรวิส หางโรบินสัน เมธาวลัยราช 300.00             ราคาเหมาะสม

70 คาเชื้อเพลิง พ.ย.65 21,914.88         - เจาะจง หจก.พลับพลาชัย 21,914.88        หจก.พลับพลาชัย 21,914.88         ราคาเหมาะสม


	จ้างเหมา พ.ย.65

