
วงเงินที่จะซื้อ วิธีจัดซื้อ             รายชื่อผูเสนอราคา         ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ละวันที่ของสัญญา

หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
1 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กจ-7277 รบ.) 5,900.00 - เจาะจง อูสมบูรณ ชางยนต 5,900.00       อูสมบูรณ ชางยนต 5,900.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 04/2566 ลว 9 พ.ย. 65

2 คาวัสดุการเกษตร 13,600.00        - เจาะจง รานคลีนิคเกษตร 13,600.00     รานคลีนิคเกษตร 13,600.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 03/2566 ลว 18 พ.ย. 65

3 คาวัสดุการเกษตร 33,690.00 - เจาะจง รานคลีนิคเกษตร 33,690.00     รานคลีนิคเกษตร 33,690.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 05/2566 ลว 22 พ.ย. 65

4 คาจางจัดทําบอรดประชาสัมพันธ 10,100.00 - เจาะจง ดีดี กราฟฟค 10,100.00     ดีดี กราฟฟค 10,100.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 06/2566 ลว 22 พ.ย. 65

5 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถตู ฮค-4224 กทม. ) 2,700.00 - เจาะจง ส.ไกรสร 2,700.00       ส.ไกรสร 2,700.00       ราคาเหมาะสม

6 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถตู นข-5298 กทม. ) 2,700.00 - เจาะจง ส.ไกรสร 2,700.00       ส.ไกรสร 2,700.00       ราคาเหมาะสม

7 คาซอมแซม ค.สํานักงาน (เครื่องถายเอกสาร TOSHIBA) 3,531.00 - เจาะจง หจก.สมัยศิลปโฟโตเซ็นเตอร 3,531.00       หจก.สมัยศิลปโฟโตเซ็นเตอร 3,531.00       ราคาเหมาะสม

8 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถศึกษาดูงานแบบลากจูงมี

รถพวงประกอบ)

3,400.00 - เจาะจง นายศักดิ์ดา  สุกโฮก 3,400.00       นายศักดิ์ดา  สุกโฮก 3,400.00       ราคาเหมาะสม

9 คาจางจนท.วิเคราะหนโยบายและแผน พ.ย.65 15,000.00        - เจาะจง นายวิศรุต  เทพนรประไพ 15,000.00     นายวิศรุต  เทพนรประไพ 15,000.00      ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 17/2566 ลว 31 ต.ค. 65

10 คาจางจนท.ธุรการ พ.ย.65 12,000.00 - เจาะจง น.ส.นัยนา  ฉิมทอง 12,000.00     น.ส.นัยนา  ฉิมทอง 12,000.00      ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 18/2566 ลว 31 ต.ค. 65 

11 คาจางรักษาความปลอดภัย พ.ย.65 8,500.00 - เจาะจง นายไพศาล  พรมประสิทธิ์ 8,500.00       นายไพศาล  พรมประสิทธิ์ 8,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 19/2566 ลว 31 ต.ค. 65

12 คาจางทําความสะอาด พ.ย.65 7,500.00 - เจาะจง น.ส.สมพร  นิ่มนวล 7,500.00       น.ส.สมพร  นิ่มนวล 7,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 20/2566 ลว 31 ต.ค. 65

13 คาจางทําความสะอาด พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางอารี  เจียมสวัสดิ์ 6,500.00       นางอารี  เจียมสวัสดิ์ 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 21/2566 ลว 31 ต.ค. 65

14 คาจางทําความสะอาด พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางบังอร โสภิพัฒน 6,500.00       นางบังอร โสภิพัฒน 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 22/2566 ลว 31 ต.ค. 65 

15 คาจางคนงาน พ.ย.65 5,450.00 - เจาะจง นายพยุง  คัดชะ 5,450.00       นายพยุง  คัดชะ 5,450.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 24/2566 ลว 31 ต.ค. 65 

16 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,300.00 - เจาะจง นายสัญลักษณ  ประกอบการ 6,300.00       นายสัญลักษณ  ประกอบการ 6,300.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 11/2565 ลว 28 ก.ย. 65

17 คาจางพนักงานขับรถยนต พ.ย.65 8,500.00 - เจาะจง นายชาญนอย  คัชชะ 8,500.00       นายชาญนอย  คัชชะ 8,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 06/2566 ลว 7  ต.ค. 65

18 คาจางผูชวยนายชางโยธา พ.ย.65 12,650.00 - เจาะจง นายรวี  กองทอง 12,650.00     นายรวี  กองทอง 12,650.00      ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 16/2566 ลว 31 ต.ค. 65

19 คาจางทําความสะอาด พ.ย.65 7,500.00 - เจาะจง นางราตรี  กองทอง 7,500.00       นางราตรี  กองทอง 7,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 13/2566 ลว 27 ก.ย. 65

20 คาจางพนักงานขับรถยนต พ.ย.65 8,500.00 - เจาะจง นายโกวิท  กองทอง 8,500.00       นายโกวิท  กองทอง 8,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 15/2566 ลว 27 ต.ค. 65

21 คาจางคนงาน พ.ย.65 7,500.00 - เจาะจง น.ส.สุนันท  ศรีนวล 7,500.00       น.ส.สุนันท  ศรีนวล 7,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 14/2566 ลว 27 ต.ค. 65

22 คาจางคนงานคนพิการ พ.ย.65 10,000.00 - เจาะจง นายวิเชียร  เขียวคลี่ 10,000.00     นายวิเชียร  เขียวคลี่ 10,000.00      ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 1/2566 ลว 30 ก.ย. 65

23 คาจางทําความสะอาด พ.ย.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

24 คาจางคนงาน พ.ย.65 8,000.00 - เจาะจง นายเจริญพร  ดวงไพร 8,000.00       นายเจริญพร  ดวงไพร 8,000.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 3/2566 ลว 30 ก.ย. 65

25 คาจางรักษาความปลอดภัย พ.ย.65 7,000.00 - เจาะจง นางสุนันทา  ดอกตะเคียน 7,000.00       นางสุนันทา  ดอกตะเคียน 7,000.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 4/2566 ลว 30 ก.ย. 65

26 คาจางรักษาความปลอดภัย พ.ย.65 7,000.00 - เจาะจง นายมนู  แกวโกสุม 7,000.00       นายมนู  แกวโกสุม 7,000.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว 30 ก.ย. 65

27 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางชลิตา  เขียวคลี่ 6,500.00       นางชลิตา  เขียวคลี่ 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 6/2566 ลว 20 ต.ค. 65

สรุปการจัดซื้อจัดจาง  ในรอบเดือน ธันวาคม  2565

ชื่อหนวยงาน  สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต  10
วันที่ 3  เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง
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หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

28 คาจางจนท.การเงินและบัญชี พ.ย.65 9,500.00 - เจาะจง น.ส.อลิษา  มุงดี 9,500.00       น.ส.อลิษา  มุงดี 9,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 7/2566 ลว 20 ต.ค. 65

29 คาจางจนท.บันทึกขอมูล พ.ย.65 7,500.00 - เจาะจง น.ส.ปรียา  ทศพลญาณ 7,500.00       น.ส.ปรียา  ทศพลญาณ 7,500.00       ราคาเหมาะสม

30 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นายเชี่ยวชาญ  หมื่นตา 6,500.00       นายเชี่ยวชาญ  หมื่นตา 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 9/2566 ลว 31 ต.ค. 65

31 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางจอย  งามชม 6,500.00       นางจอย  งามชม 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 10/2566 ลว 31 ต.ค. 65

32 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางทองคูณ  ทองเหลา 6,500.00       นางทองคูณ  ทองเหลา 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 11/2566 ลว 31 ต.ค. 65

33 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นางอุสาห  เทียนทอง 6,500.00       นางอุสาห  เทียนทอง 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 12/2566 ลว 31 ต.ค. 65

34 คาจางพนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง พ.ย.65 8,000.00 - เจาะจง นายชีวิน  เทียนทอง 8,000.00       นายชีวิน  เทียนทอง 8,000.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 13/2566 ลว 31 ต.ค. 65

35 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,500.00 - เจาะจง นายองอาจ  มิลอน 6,500.00       นายองอาจ  มิลอน 6,500.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงวันที่ 14/2566 ลว 31 ต.ค. 65

36 คาจาง จนท.บันทึกขอมูล พ.ย.65 9,966.67 - เจาะจง นางวรรณา  บุญเจือ 9,966.67       นางวรรณา  บุญเจือ 9,966.67       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 01/2566 ลว 7  ต.ค. 65

37 คาจางพนักงานขับรถยนต พ.ย.65 8,000.00 - เจาะจง นายบรรณสรณ  ฤทธิศรี 8,000.00       นายบรรณสรณ  ฤทธิศรี 8,000.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 02/2566 ลว 7  ต.ค. 65

38 คาจางคนงาน พ.ย.65 6,600.00 - เจาะจง นายชานนท  เพ็ชจารนัย 6,600.00       นายชานนท  เพ็ชจารนัย 6,600.00       ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 23/2566 ลว 31 ต.ค. 65 

39 คาวัสดุสํานักงาน 9,110.00 - เจาะจง ศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม  สัมฤทธิ์เดช 9,110.00       ศึกษาภัณฑ โดยนายประเดิม  สัมฤทธิ์เด 9,110.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 11/2566 ลว 17 พ.ย. 65

40 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กน-7543 รบ.) 10,426.08 - เจาะจง บริษัท ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี จําก 10,426.08     บริษัท ช.เอราวัณ ออโตโมบิล ราชบุรี จํ 10,426.08      ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 17/2566 ลว 29 พ.ย. 65

41 คาซอมแซม ค.โฆษณาและเผยแพร (อุปกรณกระจาย

สัญญาณ ขนาด 8 ชอง HI-VIEW และกลองโทรทัศนวงจร

ปดภายในสํานักงาน HI-VIEW)

9,100.00 - เจาะจง ราน ช.อิเล็กทรอนิกส 9,100.00       ราน ช.อิเล็กทรอนิกส 9,100.00       ราคาเหมาะสม ใบสั่งจางเลขที่ 08/2566 ลว 30 พ.ย. 65

42 คาจางทําตรายาง 400.00 - เจาะจง หจก.อักษรศีล 400.00         หจก.อักษรศีล 400.00          ราคาเหมาะสม

43 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กจ-7759 สฎ.) 540.00 - เจาะจง Green Monter 540.00         Green Monter 540.00          ราคาเหมาะสม

44 คาซอมแซม ค.คอมพิวเตอร (จอมอนิเตอร) 3,590.00 - เจาะจง ณัฐคอม โดยนายณัฐพล  คงเกิด 3,590.00       ณัฐคอม โดยนายณัฐพล  คงเกิด 3,590.00       ราคาเหมาะสม

45 คาวัสดุวิทยาศาสตร (สารเคมี) 4,515.40 - เจาะจง หจก.ไทยวิกเตอรี่ เทรดดิ้ง 4,515.40       หจก.ไทยวิกเตอรี่ เทรดดิ้ง 4,515.40       ราคาเหมาะสม

46 คาวัสดุวิทยาศาสตร 601.00 - เจาะจง บริษัท สยามแมคโคร (มหาชน) 601.00         บริษัท สยามแมคโคร (มหาชน) 601.00          ราคาเหมาะสม

47 คาประชาสัมพันธ (ว.งานบานงานครัว) 8,010.00 - เจาะจง ธนาพรรณ 2 8,010.00       ธนาพรรณ 2 8,010.00       ราคาเหมาะสม

48 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น พ.ย.65 2,500.00 - เจาะจง ธนาการออยล 2,500.00       ธนาการออยล 2,500.00       ราคาเหมาะสม

49 คาประชาสัมพันธ (ปายไวนิลวันดินโลกพรอมติดตั้ง) 2,980.00 - เจาะจง ซีเอ พริ้น 2,980.00       ซีเอ พริ้น 2,980.00       ราคาเหมาะสม

50 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กน-7543 รบ.) 1,220.00 - เจาะจง อู ชางหนึ่ง(ปากชอง) โดยนายสมศักดิ์  บร 1,220.00       อู ชางหนึ่ง(ปากชอง) โดยนายสมศักดิ์  บ 1,220.00       ราคาเหมาะสม

51 คาวัสดุการเกษตร (เครื่องปมน้ํา) 490.00 - เจาะจง รานไทยซศิลป 490.00         รานไทยซศิลป 490.00          ราคาเหมาะสม

52 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถยนต กฉ-4929 รบ.) 2,996.00 - เจาะจง หจก.แสงทองมอเตอร 2,996.00       หจก.แสงทองมอเตอร 2,996.00       ราคาเหมาะสม

53 คาวัสดุสํานักงาน 4,600.00 - เจาะจง รานรุงทิวา 4,600.00       รานรุงทิวา 4,600.00       ราคาเหมาะสม

54 คาซอมแซม ค.ยานพาหนะ (รถจักยานยนต 1กค-9454 980.00 - เจาะจง รานชูศัดิ์ยานยนต 980.00         รานชูศัดิ์ยานยนต 980.00          ราคาเหมาะสม

55 คาวัสดุสํานักงาน 475.00 - เจาะจง รานทวีมิตร 475.00         รานทวีมิตร 475.00          ราคาเหมาะสม

56 คาประชาสัมพันธ (ว.การเกษตร) 2,600.00 - เจาะจง บริษัท ป.กิตติการชาง จํากัด 2,600.00       บริษัท ป.กิตติการชาง จํากัด 2,600.00       ราคาเหมาะสม

57 คาจางถายเอกสาร 170.00 - เจาะจง รานบงกช 170.00         รานบงกช 170.00          ราคาเหมาะสม



วงเงินที่จะซื้อ วิธีจัดซื้อ             รายชื่อผูเสนอราคา         ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่ละวันที่ของสัญญา

หรือจาง ราคากลาง หรือจาง            และราคาที่เสนอ ที่ตกลงซื้อหรือจาง โดยสรุป หรือขอตกลงในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจาง

58 คาจางถายเอกสาร 117.00 - เจาะจง รานบงกช 117.00         รานบงกช 117.00          ราคาเหมาะสม

59 คาเชื้อเพลิง ธ.ค.65 56,156.00 - เจาะจง บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,156.00     บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,156.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 09/2565 ลว 9 ธ.ค. 65

60 คาเชื้อเพลิง ธ.ค.65 56,352.00 - เจาะจง บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,352.00     บริษัท โชคสุขุม จํากัด 56,352.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 10/2565 ลว 20 ธ.ค. 65

61 คาประชาสัมพันธ (ว.กอสราง) 60,957.90 - เจาะจง รานวงษพิทักษวัสดุภัณฑ 60,957.90     รานวงษพิทักษวัสดุภัณฑ 60,957.90      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 20/2566 ลว 22 พ.ย. 65

62 คาประชาสัมพันธ (ว.การเกษตร) 24,900.00 - เจาะจง หจก.การเดน แอนด ฟอเรสท 24,900.00     หจก.การเดน แอนด ฟอเรสท 24,900.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2566 ลว 23 พ.ย. 65

63 คาประชาสัมพันธ (ว.การเกษตร) 26,500.00 - เจาะจง นายประวิทย สวรรคทัต 26,500.00     นายประวิทย สวรรคทัต 26,500.00      ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อเลขที่ 31/2566 ลว 23 พ.ย. 65

64 คาเชื้อเพลิง พ.ย.65 22,772.40 - เจาะจง หจก.พลับพลาชัยบริการ 22,772.40     หจก.พลับพลาชัยบริการ 22,772.40      ราคาเหมาะสม

65 คาวัสดุสํานักงาน (อุปกรณประกอบครุภัณฑ

่

816.00 - เจาะจง บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอิเล็คโทรนิคส 816.00         บริษัท อมรศูนยรวมอะไหลอิเล็คโทรนิค  816.00          ราคาเหมาะสม


	จ้างเหมา ธ.ค.65 

