
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 284,800.00       - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 284,800.- หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 284,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 10/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
2 ค่ำจ้ำงเหมำปรับจุดเรียนรู้น้ ำหมักชีวภำพ 9,000.00           - ตกลงรำคำ นำยคิด  โสดำ 9,000.- นำยคิด  โสดำ 9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 162/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
3 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 368,000.00       - ตกลงรำคำ นำงขจร  พำลึก 368,000.- นำงขจร  พำลึก 368,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 151/2564 ลว. 19 ก.พ. 64
4 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวพร้ำ 180,000.00       - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 180,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 180,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 152/2564 ลว. 19 ก.พ. 64
5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร 3,000.00           - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 127/2564 ลว. 29 ม.ค. 64
6 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 356,000.00       - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 356,000.- หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 356,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 1/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
7 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 247,500.00       - ตกลงรำคำ หจก.ศรีถำวร 247,500.- หจก.ศรีถำวร 247,500.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 24/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
8 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยกิจกรรม 5 ส. 810.00              - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส 810.- ร้ำนโฟกัส 810.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 155/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
9 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.พ. 4,790.00           - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเลียมมุกดำหำร 4,790.- หจก.ปิโตรเลียมมุกดำหำร 4,790.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 128/2564 ลว. 29 ม.ค. 64

10 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กข-1470 มห. 4,400.00           - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 4,400.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 4,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 168/2564 ลว. 1 มี.ค. 64
11 ค่ำจ้ำเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำนอกเขตชลประทำน 267,000.00       - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 267,000.- หจก.เพชรรวมสำส์นมุกดำหำร 267,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 9/2564 ลว. 11 พ.ย. 63
12 ค่ำจ้ำงเหมำคัดแยกท ำควำมสะอำดบรรจุกระสอบปอเทือง 108,000.00       - ตกลงรำคำ นำงขจร  พำลึก 108,000.- นำงขจร  พำลึก 108,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 174/2564 ลว. 5 มี.ค. 64
13 ค่ำจ้ำงเหมำคัดแยกท ำควำมสะอำดบรรจุกระสอบถ่ัวพร้ำ 65,000.00         - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 65,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 65,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 175/2564 ลว. 5 มี.ค. 64
14 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 187,253.85       - ตกลงรำคำ นำยสมัย ปัญญำ 187,253.85 นำยสมัย ปัญญำ 187,253.85 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 138/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
15 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 418,801.35       - ตกลงรำคำ นำยสำยันต์  วรรณโท 418,801.35 นำยสำยันต์  วรรณโท 418,801.35 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 158/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
16 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 411,958.47       - ตกลงรำคำ นำยสมัย ปัญญำ 411,958.47 นำยสมัย ปัญญำ 411,958.47 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 141/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
17 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 307,936.33       - ตกลงรำคำ บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 307,936.33 บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 307,936.33 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 140/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
18 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 24,139.69         - ตกลงรำคำ บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 24,139.69 บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 24,139.69 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 139/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 39,662.13         - ตกลงรำคำ บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 39,662.13 บริษัท พิตรพิบูล จ ำกัด 39,662.13 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 142/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
20 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 426,373.38       - ตกลงรำคำ บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 426,373.38 บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 426,373.38 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 143/2564 ลว. 4 ก.พ. 64
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