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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 365,400.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห./365,400.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./365,400.- รำคำเหมำะสม

2 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 446,600.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห.446,600.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห.446,600.- รำคำเหมำะสม

3 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 426,300.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์426,300.- หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์426,300.- รำคำเหมำะสม

4 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 385,700.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์385,700.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์385,700.- รำคำเหมำะสม

5 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 487,200.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์487,200.- หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์487,200.- รำคำเหมำะสม

6 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 263,900.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์263,900.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์263,900.- รำคำเหมำะสม

7 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 365,400.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เชื้อสกุลพลูทรัพย์/365,400 หจก.เชื้อสกุลพลูทรัพย์/365,400 รำคำเหมำะสม

8 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 304,500.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์304,500.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์304,500.- รำคำเหมำะสม

9 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 86,400.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์86,400.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์86,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 79/2561 ลว. 17 ม.ค. 61

10 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 55,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์55,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์55,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 80/2561 ลว. 17 ม.ค. 61

11 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 216,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/216,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/216,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 59/2561 ลว. 5 ม.ค.61

12 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 216,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยบญุมี สีหำนัด/216,000.- นำยบญุมี สีหำนัด/216,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 61/2561 ลว. 5 ม.ค.61

13 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 216,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสำยันต์ วรรณโท/216,000.- นำยสำยันต์ วรรณโท/216,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 60/2561 ลว. 5 ม.ค.61

14 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ก.พ.61 30,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/30,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 96/2561 ลว. 30 ม.ค. 61

15 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ก.พ.61 15,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/15,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 97/2561 ลว. 30 ม.ค. 61

16 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 136,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/136,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/136,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 88/2561 ลว. 25 ม.ค. 61

17 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 66,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์66,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์66,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 87/2561 ลว. 24 ม.ค. 61

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
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18 ค่ำจำ้งโครงกำรระบบส่งเสริมแบบแปลงใหญ่ 14,720.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/14,720.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/14,720.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 89/2561 ลว. 25 ม.ค. 61

19 ค่ำจ้ำงผลิตปุย๋หมักและจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 15,380.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/15,380.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/15,380.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 90/2561 ลว. 25 ม.ค. 61

20 ค่ำจ้ำงผลิตปุย๋หมักและจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 145,920.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยทองดี เทพโยธำ/145,920.- นำยทองดี เทพโยธำ/145,920.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 91/2561 ลว. 25 ม.ค. 61

21 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 22,880.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/22,880.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/22,880.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 93/2561 ลว. 26 ม.ค. 61

22 ค่ำจำ้งไถกลบตอซังและจำ้งผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 17,580.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/17,580.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/17,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 92/2561 ลว. 26 ม.ค. 61

23 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 100/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

24 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 101/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

25 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 88/2561 ลว. 2 ก.พ. 61

26 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 99/2561 ลว. 2 ก.พ. 61
27 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 600.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์600.- ร้ำนดีไซน/์600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 103/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

28 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 2,500.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์2,500.- ร้ำนดีไซน/์2,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 104/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

29 ค่ำจ้ำงท ำปำ้ย 1,000.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนดีไซน/์1,000.- ร้ำนดีไซน/์1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 102/2561 ลว. 5 ก.พ. 61

30 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 486,000.00 -           เฉพำะเจำะจง บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./486,000.- บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./486,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 110/2561 ลว. 9 ก.พ. 61

31 ค่ำวสัดุส ำนักงำน 7,306.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนรวมโชค/7,306.- ร้ำนรวมโชค/7,306.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 34/2561 ลว. 15 ธ.ค. 60
32 ค่ำจำ้งไถกลบตอซังและจำ้งผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 14,720.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/14,720.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/14,720.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 107/2561 ลว. 7 ก.พ. 61

33 ค่ำจำ้งไถกลบตอซังและจำ้งผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 17,580.00 -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/17,580.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/17,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 108/2561 ลว. 7 ก.พ. 61

34 ค่ำจ้ำงไถกลบตอซัง 9,000.00      -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/9,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 111/2561 ลว. 9 ก.พ. 61

35 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 8,580.00      -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/8,580.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/8,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 115/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

36 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 216,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยบญุมี สีหำนัด/216,000.- นำยบญุมี สีหำนัด/216,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 61/2561 ลว. 5 ม.ค.61

37 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 270,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/270,000.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ/270,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 59/2561 ลว. 5 ม.ค.61

38 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะที่ 1 270,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสำยันต์ วรรณโท/270,000.- นำยสำยันต์ วรรณโท/216,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 60/2561 ลว. 5 ม.ค.61

39 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 8,580.00      -           เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/8,580.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/8,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 113/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

40 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 8,580.00      -           เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/8,580.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/8,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 112/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

41 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 94,500.00    -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/94,500.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/94,500.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 105/2561 ลว. 6 ก.พ.61



ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

42 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุ์หญ้ำแฝก 18,900.00    -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/18,900.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/18,900.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงจ้ำง 106/2561 ลว. 6 ก.พ.61

43 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 17,000.00    -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์17,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์17,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 119/2561 ลว. 14 ก.พ. 61

44 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 170,000.00  -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/170,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย์/170,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 118/2561 ลว. 14 ก.พ. 61

45 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 20,000.00    -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์20,000.- ร้ำนพำประเสริฐพำณิชย/์20,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 116/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

46 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมักชีวภำพ 8,580.00      -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/8,580.- นำยสุดตำ คนหำญ/8,580.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 114/2561 ลว. 12 ก.พ. 61

47 ค่ำวสัดุกำรเกษตร 18,000.00    -           เฉพำะเจำะจง บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./18,000.- บ.เก้ำ-หำ้ โปร จก./18,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 117/2561 ลว. 14 ก.พ. 61


