
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือ    หรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 5,100.00       - ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์  โสดำ 5,100.- นำยประดิษฐ์  โสดำ 5,100.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 70/2564 ลว. 18 ธ.ค. 63
2 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 102,000.00   - ตกลงรำคำ นำยสีลำ  ค ำมุงคุณ 102000.- นำยสีลำ  ค ำมุงคุณ 102000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 63/2564 ลว. 16 ธ.ค. 63
3 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 68,000.00     - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 68,000.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 66/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63
4 ค่ำวัสดกำรเกษตร 68,000.00     - ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์  โสดำ 68,000.- นำยประดิษฐ์  โสดำ 68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 65/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 68,000.00     - ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์  โสดำ 68,000.- นำยประดิษฐ์  โสดำ 68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 69/2564 ลว. 18 ธ.ค. 63
6 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 68,000.00     - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 68,000.- นำยทองดี  เทพโยธำ 68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 64/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63
7 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน กข-1031 มห. 3,416.94       - ตกลงรำคำ หจก.ภำคอิสำนอุบลตังปัก 3,416.94 หจก.ภำคอิสำนอุบลตังปัก 3,416.94 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 35/2564 ลว. 13 พ.ย. 63
8 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 53,400.00     - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 53,400.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 53,400.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 17/2564 ลว. 13 พ.ย. 63
9 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 284,800.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 284,800.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 284,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 16/2564 ลว. 13 พ.ย. 63

10 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 178,000.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 178,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 178,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 20/2564 ลว. 13 พ.ย. 63
11 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 302,600.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 302,600.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 302,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 18/2564 ลว.13 พ.ย. 63
12 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 106,800.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 106,800.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 106,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 21/2564 ลว. 13 พ.ย. 63
13 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 320,400.00   - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 320,400.- หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 320,400.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 4/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
14 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 231,400.00   - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 231,400.- หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 231,400.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 6/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
15 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 68,000.00     - ตกลงรำคำ นำยสีลำ  ค ำมุงคุณ 68,000.- นำยสีลำ  ค ำมุงคุณ 68,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 67/2564 ลว. 17 ธ.ค. 63
16 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 5,775.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำสพำณิชย์ 5,775.- ร้ำนผกำมำสพำณิชย์ 5,775.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 71/2564 ลว. 18 ธ.ค. 63
17 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 8,250.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำสพำณิชย์ 8,250.- ร้ำนผกำมำสพำณิชย์ 8,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 73/2564 ลว. 22 ธ.ค. 63
18 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพ้ืนท่ีหว่ำนเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 24,250.00     - ตกลงรำคำ นำงสุวิมล  บำดตำสำว 24,250.- นำงสุวิมล  บำดตำสำว 24,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 74/2564 ลว. 23 ธ.ค. 63
19 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพ้ืนท่ีหว่ำนเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 19,250.00     - ตกลงรำคำ นำยประดิษฐ์  โสดำ 19,250.- นำยประดิษฐ์  โสดำ 19,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 75/2564 ลว. 23 ธ.ค. 63
20 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 302,600.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 302,600.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 302,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 19/2564 ลว. 13 พ.ย. 63
21 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ธ.ค.63 8,860.00       - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียมมุกดำหำร 8,860.- หจก.ปิโตรเล่ียมมุกดำหำร 8,860.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 53/2564 ลว. 30 พ.ย. 63
22 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ ทะเบียน กง-7481 มห. 5,932.08       - ตกลงรำคำ บริษัท มิตซูมุกดำหำรมอเตอร์ส 5,932.08 บริษัท มิตซูมุกดำหำรมอเตอร์ส 5,932.08 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 81/2564 ลว. 30 ธ.ค. 63
23 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ต.ค.-ธ.ค.63 9,000.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 9,000.- ร้ำนรวมมิตร 9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 12/2564 ลว. 5 ต.ค. 63
24 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 284,800.00   - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 284.800.- หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 284.800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 5/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
25 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 356,000.00   - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 356,000.- หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 356,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 7/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
26 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 391,600.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศ กด์ิพำณิชย์ 391,600.- หจก.เสริมศ กด์ิพำณิชย์ 391,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 15/2564 ลว. 12 พ.ย. 63
27 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลวันดินโลก 3,330.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 3,330.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 3,330.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 95/2564 ลว. 4 ม.ค. 64
28 ค่ำจ้ำงเหมท ำกรอบรูปอธิบดีกรมพัฒนำท่ีดิน 4,000.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,000.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 100/2564 ลว. 7 ม.ค. 64
29 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 520.00          - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 520.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 520.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 74/2564 ลว. 25 ธ.ค. 63
30 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลศูนย์บริกำรประชำชน 700.00          - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 700.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 700.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 95/2564 ลว. 4 ม.ค. 64
31 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 391,600.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศ กด์ิพำณิชย์ 391,600.- หจก.เสริมศ กด์ิพำณิชย์ 391,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 14/2564 ลว. 12 พ.ย. 63
32 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลแผนกำรปฏิบัติงำน 1,730.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 1,730.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 1,730.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 109/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
33 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิลรูปพระบรมฉำยำลักษณ์ 4,820.00       - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,820.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,820.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 8/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
34 ค่ำจ้ำงเหมำเคร่ืองจักรกลก่อสร้ำงระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 221,025.00   - ตกลงรำคำ นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 221,025.- นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 221,025.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 107/2564 ลว. 14 ม.ค. 64
35 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำระบบอนุรักษ์ดินและน้ ำ 224,491.00   - ตกลงรำคำ หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 224,491.- หจก.เสริมศักด์ิพำณิชย์ 224,491.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำงเลขท่ี 79/2564 ลว. 29 ธ.ค. 63

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร
วันท่ี 31 มกราคม 2564


