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ล ำดับที่ งำนที่จัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินที่จะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง

วธิซ้ืีอหรือ
จ้ำง

รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำที่ตก

ลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือหรือจ้ำง

1 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 312,500.00 -           E-Bidding หจก.กฤติพงศ์ กำรโยธำ/312,500.- หจก.กฤติพงศ์ กำรโยธำ/312,500.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 1/2561 ลว. 13 พ.ย. 60

2 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 826,560.00 -           E-Bidding หจก.สุดำรัตน ์วัสดุกอ่สร้ำง/826,560.- หจก.สุดำรัตน ์วัสดุกอ่สร้ำง/826,560.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 2/2561 ลว. 13 พ.ย. 60

3 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 336,000.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์336,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์336,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 3/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

4 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 957,000.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์957,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์957,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 4/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

5 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 496,800.00 -           E-Bidding หจก.เพชรรวมสำส์น มห./496,800.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./496,800.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 5/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

6 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 710,000.00 -           E-Bidding หจก.เพชรรวมสำส์น มห./710,000.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./710,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 6/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

7 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 853,057.50 -           E-Bidding หจก.ศักด์ินำแซงธรุกิจ/853,057.50.- หจก.ศักด์ินำแซงธรุกิจ/853,057.50.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 7/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

8 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 1,237,080.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนชิย์/1,237,080.- หจก.เสริมศักด์ิพำนชิย์/1,237,080.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 8/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

9 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 609,000.00 -           E-Bidding หจก.เพชรรวมสำส์น มห./609,000.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./609,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 9/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

10 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 407,000.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์407,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์407,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 10/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

11 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 517,000.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์517,000.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์517,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 11/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

12 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 892,320.00 -           E-Bidding หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์892,320.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์892,320.- เสนอรำคำต่ ำสุด เอกสำรประกวดรำคำที่ 12/2561 ลว. 14 พ.ย. 60

13 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 446,600.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,600.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,600.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 1/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

14 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 365,400.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์365,400.- หจก.เสริมศักด์ิพำนิชย/์365,400.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง2/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

15 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 426,300.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.สง่ำทรัพยเ์จริญ เอส ดี กอ่สร้ำง/426,300.- หจก.สง่ำทรัพยเ์จริญ เอส ดี กอ่สร้ำง/426,300.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 3/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

16 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 426,300.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.สง่ำทรัพยเ์จริญ เอส ดี กอ่สร้ำง/426,300.- หจก.สง่ำทรัพยเ์จริญ เอส ดี กอ่สร้ำง/426,300.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง4/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60

17 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 487,200.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ธนัชชำพำณิชย/์487,200.- หจก.ธนัชชำพำณิชย/์487,200.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 5/2561 ลว. 20 ธ.ค. 60
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18 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 446,600.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,600.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,600.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 6/2561 ลว. 24 ธ.ค. 60

19 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 466,900.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห./466,900.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./466,900.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 7/2561 ลว. 24 ธ.ค. 60

20 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 446,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,000.- หจก.เพชรรวมสำส์น มห./446,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 8/2561 ลว. 24 ธ.ค. 60

21 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 466,900.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์466,900.- หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์466,900.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจำ้ง 9/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

22 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 466,900.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์466,900.- หจก.เชื้อสกลุพูลทรัพย/์466,900.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 10/2561 ลว. 25 ธ.ค. 60

23 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 487,200.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.มิลค์กำรโยธำ/487,200.- หจก.มิลค์กำรโยธำ/487,200.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 11/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60

24 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 446,600.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.มิลค์กำรโยธำ/446,600.- หจก.มิลค์กำรโยธำ/446,600.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 12/2561 ลว. 26 ธ.ค. 60

25 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 426,300.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์426,300.- หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์426,300.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 13/2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

26 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 406,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์406,000.- หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์406,000.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 14/2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

27 จ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นำฯ 466,900.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์466,900.- หจก.ทรัพย์สิรวทิย/์466,900.- เสนอรำคำต่ ำสุด สัญญำจ้ำง 15/2561 ลว. 28 ธ.ค. 60

28 ค่ำจ้ำงผลิตน้ ำหมัก 50,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยประดิษฐ์ โสดำ/50,000.- นำยประดิษฐ์ โสดำ/50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 29/2561 ลว. 23 พ.ย. 60

29 ค่ำจ้ำงท ำเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุห์ญำ้แฝก 132,300.00 -           เฉพำะเจำะจง นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/132,300.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย/132,300.- รำคำเหมำะสม ขอ้ตกลง 23/2561 ลว.13 พ.ย.60

30 ค่ำจ้ำงท ำเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุห์ญำ้แฝก 108,675.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสมนึก จงใจ/108,675.- นำยสมนึก จงใจ/108,675.- รำคำเหมำะสม ขอ้ตกลง 24/2561 ลว.13 พ.ย.60

31 ค่ำจ้ำงท ำเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุห์ญำ้แฝก 94,500.00 เฉพำะเจำะจง น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/94,500.- น.ส.สำยฝน แก้วศรีนวม/94,500.- รำคำเหมำะสม ขอ้ตกลง 25/2561 ลว.13 พ.ย.60

32 ค่ำจ้ำงท ำเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธุห์ญำ้แฝก 94,500.00 เฉพำะเจำะจง นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/94,500.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ/94,500.- รำคำเหมำะสม ขอ้ตกลง 26/2561 ลว.13 พ.ย.60

33 ซ้ือไม้ยืนต้นโตเร็ว 245,000.00 -           เฉพำะเจำะจง นำยสุดตำ คนหำญ/245,000.- นำยสุดตำ คนหำญ/245,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 30/2561 ลว. 24 พ.ย. 60

34 ค่ำวสัดุ (แบตเตอร่ีรถยนต์) 3,407.00 -           เฉพำะเจำะจง ร้ำนจิตรอำหล่ัย/3,407.- ร้ำนจิตรอำหล่ัย/3,407.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 32/2561 ลว.27 พ.ย.60

35 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กค 4842 มห 32,191.48 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/32,191.48 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/32,191.48 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง 28/2561 ลว. 23 พ.ย.60

36 ค่ำจำ้งเหมำเปล่ียนยำงรถฟำร์มแทรกเตอร์ 8,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.ธรุกิจยำงยนต์ มุกดำหำร/8,000.- หจก.ธรุกิจยำงยนต์ มุกดำหำร/8,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 33/2561 ลว. 4 ธ.ค. 60

37 ค่ำน้ ำมันเชือ้เพลิงและหล่อล่ืน - เดือน ธ.ค.60 10,000.00 -           เฉพำะเจำะจง หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- หจก.นพผดุงบริกำร มุกดำหำร/10,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ 31/2561 ลว. 27 พ.ย. 60

38 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กง 7481 มห 7,131.55 -           เฉพำะเจำะจง บ.มิตซูมุกดำหำร มอเตอร์ส จก/7131.55 บ.มิตซูมุกดำหำร มอเตอร์ส จก/7131.55 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจำ้ง 37/2561 ลว. 14 ธ.ค. 60

39 ค่ำซ่อมบ ำรุงรักษำรถยนต์ กข 7567 มห 3,804.45 -           เฉพำะเจำะจง บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/3,804.45 บ.โตโยต้ำ มุกดำหำร/3,804.45 รำคำเหมำะสม ใบส่ังจ้ำง38/2561 ลว. 14 ธ.ค. 60


