
ล ำดบัที่ งำนทีจั่ดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ    หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืขอ้ตกลงทีใ่นกำร
ซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กข 7567 มห. 5,980.77      - ตกลงราคา บริษกั โตโยต้า มุกดาหาร(1993) 5,980.77 บริษกั โตโยต้า มุกดาหาร(1993) 5,980.77 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 238/2563 ลว. 25 ม.ค. 63
2 ค่าซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ กจ 6432 มห. 23,770.00    - ตกลงราคา หจก.สหกิจ คาร์เซอรวสิ แอนด์ ยางยนต์ 23,770.- หจก.สหกิจ คาร์เซอรวสิ แอนด์ ยางยนต์ 23,770.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 236/2563 ลว. 22 พ.ค. 63
3 ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า 206,902.50  - ตกลงราคา บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 206,902.50 บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 206,902.50 ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 142/2563 ลว. 22 เม.ย. 63
4 ค่าก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษดิ์นและน้ า 206,902.50  - ตกลงราคา บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 206,902.50 บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 206,902.50 ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 141/2563 ลว. 22 เม.ย. 63
5 ค่าจ้างเหมาท าทางล าเลียงในไร่นา 26,766.35    - ตกลงราคา นายสี  โซ่เมืองแซะ 26,766.35 นายสี  โซ่เมืองแซะ 26,766.35 ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 194/2563 ลว. 5 พ.ค. 63
6 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 93,500.00    - ตกลงราคา บริษทั สินสันต์สร้าง คอนสตรัคช่ัน 93,500.- บริษทั สินสันต์สร้าง คอนสตรัคช่ัน 93,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 177/2563 ลว. 21 พ.ค. 63
7 ค่าวสัดุการเกษตร 12,200.00    - ตกลงราคา นางสาวสายฝน  แก้วศรีนวม 12,200.- นางสาวสายฝน  แก้วศรีนวม 12,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 235/2563 ลว. 22 พ.ค. 63
8 ค่าวสัดุการเกษตร 12,200.00    - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 12,200.- นายประดิษฐ์  โสดา 12,200.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 237/2563 ลว. 22 พ.ค. 63
9 ค่าวสัดุการเกษตร 14,240.00    - ตกลงราคา นายทองดี  เทพโยธา 14,240.- นายทองดี  เทพโยธา 14,240.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 242/2563 ลว. 26 พ.ค. 63

10 ค่าวสัดุการเกษตร 7,150.00      - ตกลงราคา นายสีลา  ค ามุงคุณ 7,150.- นายสีลา  ค ามุงคุณ 7,150.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 241/2563 ลว. 26 พ.ค. 63
11 ค่าวสัดุน้ ามันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 3,250.00      - ตกลงราคา หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 3,250.- หจก.ปโิตรเลียมมุกดาหาร 3,250.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 352/2563 ลว. 30 เม.ย. 63
12 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 429,000.00  - ตกลงราคา บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 429,000.- บริษทั พติรพบิลู จ ากัด 429,000.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขท่ี 15/2563 ลว. 1 เม.ย.63
13 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 5,500.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 5,500.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 5,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 249/2563 ลว. 28 พ.ค. 63
14 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร พ.ค.63 3,000.00      - ตกลงราคา ร้านรวมมิตร 3,000.- ร้านรวมมิตร 3,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 180/2563 ลว. 29 เม.ย. 63
15 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลปฏบิติังาน 22,949.42    - ตกลงราคา หจก.ศรีถาวร 22,949.42 หจก.ศรีถาวร 22,949.42 ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 233/2563 ลว.18 พ.ค. 63
16 ค่าจ้างเหมาท าทางล าเลียงในไร่นา 28,393.26    - ตกลงราคา นายสี  โซ่เมืองแซะ 28,393.26 นายสี  โซ่เมืองแซะ 28,393.26 ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 234/2563 ลว.22 พ.ค. 63
17 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 271,500.00  - ตกลงราคา หจก.ดีวฒัน์คอนสตรัคช่ัน 271,500.- หจก.ดีวฒัน์คอนสตรัคช่ัน 271,500.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขท่ี 16/2563 ลว. 1 เม.ย. 63
18 ค่าจ้างเหมาขุดสระเก็บน้ าในไร่นาฯ 734,010.00  - ตกลงราคา หจก.เฮง เฮง (1999) 734,010.- หจก.เฮง เฮง (1999) 734,010.- ราคาเหมาะสม สัญญาเลขท่ี 12/2563 ลว. 30 มี.ค. 63
19 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 15,316.00    - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 15,316.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 15,316.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 255/2563 ลว.1 มิ.ย. 63
20 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 12,000.00    - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 12000.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 12000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 254/2563 ลว.1 มิ.ย. 63
21 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 105,000.00  - ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย 105,000.- นางค าผุ่น ค าลือไชย 105,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 84/2563 ลว.11 มี.ค. 63
22 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 45,000.00    - ตกลงราคา นางขจร พาลึก 45,000.- นางขจร พาลึก 45,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 85/2563 ลว.11 มี.ค. 63
23 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 82,500.00    - ตกลงราคา นางสุวมิล  บาดตาสาว 82,500.- นางสุวมิล  บาดตาสาว 82,500.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 89/2563 ลว.11 มี.ค. 63
24 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 82,500.00    - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 82,500.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 82,500.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 88/2563 ลว.11 มี.ค. 63
25 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 82,500.00    - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แก้วศรีนวม 82,500.- น.ส.สายฝน  แก้วศรีนวม 82,500.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 87/2563 ลว.11 มี.ค. 63
26 ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก 82,500.00    - ตกลงราคา น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 82,500.- น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 82,500.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 86/2563 ลว.11 มี.ค. 63
27 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยงานจัดระบบ 39,500.00    - ตกลงราคา นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์ 39,500.- นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์ 39,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 239/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
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28 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยงานจัดระบบ 29,500.00    - ตกลงราคา นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์ 29,500.- นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์ 29,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 240/2563 ลว. 26 พ.ค. 63
29 ค่าจ้างเหมาท าปา้ยงานจัดระบบ 25,500.00    - ตกลงราคา นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์  25,500.- นายชัยวฒัน์  ลีลารัตน์  25,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 241/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
30 ค่าจ้างเหมาไถปรับเกล่ียคันดิน 203,580.00  - ตกลงราคา นายณรงค์  นามวงศ์ 203,580.- นายณรงค์  นามวงศ์ 203,580.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 240/2563 ลว. 26 พ.ค. 63
31 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลปฏบิติังาน 466,993.92  - ตกลงราคา นายสี  โซ่เมืองแซะ 466,993.92 นายสี  โซ่เมืองแซะ 466,993.92 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 245/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
32 ค่าจ้างเหมาเคร่ืองจักรกลปฏบิติังาน 233,496.96  - ตกลงราคา นายสมเดช  โซ่เมืองแซะ 233,496.96 นายสมเดช  โซ่เมืองแซะ 233,496.96 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 246/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
33 ค่าจ้างเหมาท าทางล าเลียงในไร่นา 69,304.66    - ตกลงราคา นายสมเดช  โซ่เมืองแซะ 69,304.66 นายสมเดช  โซ่เมืองแซะ 69,304.66 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 256/2563 ลว. 8 มิ.ย. 63
34 ค่าจ้างเหมาปรับเกล่ียคันดิน 74,615.00    - ตกลงราคา นายสีลา  ค ามุงคุณ 74,615.- นายสีลา  ค ามุงคุณ 74,615.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 252/2563 ลว. 1 มิ.ย. 63
35 ค่าวสัดุการเกษตร 96,000.00    - ตกลงราคา ร้านกิติยาภรณ์การเกษตร 96,000.- ร้านกิติยาภรณ์การเกษตร 96,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 257/2563 ลว. 4 มิ.ย. 63
36 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ บต 1265 มห. 16,459.17    - ตกลงราคา หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปกั) 16,459.17 หจก.ภาคอิสาณอุบล (ตังปกั) 16,459.17 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 247/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
37 ค่าจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกจากแปลงขยายพนัธุ์ 75,000.00    - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 75,000.- นางขจร  พาลึก 75,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 85/2563 ลว. 11 มี.ค. 63
38 ค่าจ้างไถกลบตอซัง หวา่นเมล็ดพนัธุ์ 10,600.00    - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 10,600.- นายประดิษฐ์  โสดา 10,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 282/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63
39 ค่าวสัดุการเกษตร 8,500.00      - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 8,500.- นายประดิษฐ์  โสดา 8,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 283/2563 ลว. 17 มิ.ย. 63
40 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 8,985.00      - ตกลงราคา บริษ ทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 8,985.- บริษ ทยูนิต้ี ไอที ซิสเต็ม จ ากัด 8,985.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 271/2563 ลว. 15 มิ.ย. 63
41 ค่าซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบการประชุม 1,800.00      - ตกลงราคา ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 1,800.- ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 1,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 276/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63
42 ค่าซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบการประชุม 20,000.00    - ตกลงราคา ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 20,000.- ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 20,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 274/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63
43 ค่าจ้างติดต้ังสายสัญญาณระบบเครือข่าย 10,000.00    - ตกลงราคา ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 10,000.- ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 277/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63
44 ค่าซ้ืออุปกรณ์ส าหรับระบบการประชุม 12,000.00    - ตกลงราคา ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 12,000.- ร้านซีซีทีว ีฟอร์ยู 12,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 275/2563 ลว. 16 มิ.ย. 63
45 ค่าจ้างเหมาปลูกต้นไม้ 43,600.00    - ตกลงราคา นายณรงค์  นามวงศ์ 43,600.- นายณรงค์  นามวงศ์ 43,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 211/2563 ลว. 26 พ.ค. 63
46 ค่าจ้างเหมาขดุหลุม 11,120.00    - ตกลงราคา นายณรงค์  นามวงศ์ 11,120.- นายณรงค์  นามวงศ์ 11,120.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 123/2563 ลว. 5 พ.ค. 63
47 ค่าจ้างเหมาขุดแยกหญ้าแฝกจากแปลงขยายพนัธุ์ 175,000.00  - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 175,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 175,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 84/2563 ลว. 11 มี.ค. 63


