
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำขุดหลุมปลูกต้นไม้ 60,242.66    - ตกลงรำคำ นำงสุวิมล บำดตำสำว 60,242.66 นำงสุวิมล บำดตำสำว 60,242.66 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 249/2564 ลว. 21 เม.ย. 64
2 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 35,500.00    - ตกลงรำคำ นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 35,500.- นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 35,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 255/2564 ลว.22 เม.ย. 64
3 ค่ำจ้ำงเหมำงำนขุดบ่อดักตะกอนดิน 378,998.56  - ตกลงรำคำ บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 378,998.56 บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 378,998.56 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 207/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
4 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 99,868.61    - ตกลงรำคำ นำยสมัย  ปัญญำ 99,868.61 นำยสมัย  ปัญญำ 99,868.61 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 206/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 285,600.00  - ตกลงรำคำ ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 285,600.- ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 285,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 261/2564 ลว.27 เม.ย. 64
6 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน เม.ย. 7,720.00      - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 7,720.- หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 7,720.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 276/2564 ลว.31 มี.ค. 64
7 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน เม.ย. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 224/2564 ลว.31 มี.ค. 64
8 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 411,958.15  - ตกลงรำคำ นำยสมัย  ปัญญำ 411,958.15 นำยสมัย  ปัญญำ 411,958.15 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 204/2564 ลว. 30 มี.ค. 64
9 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 426,373.38  - ตกลงรำคำ บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 426,373.38 บริษัท สินสันต์สร้ำง คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 426,373.38 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 205/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
10 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 429,000.00  - ตกลงรำคำ ร้ำน ที พี กรุ๊ป 429,000.- ร้ำน ที พี กรุ๊ป 429,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 262/2564 ลว. 27 เม.ย. 64
11 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 292,900.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 365,400.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 365,400.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 29/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
12 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 303,000.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 78,000.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 78,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 29/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
13 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพ้ืนพร้อมหว่ำน 8,250.00      - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 8,250.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 8,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 263/2564 ลว. 27 เม.ย. 64
14 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 9,750.00      - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 9,750.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 9,750.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 265/2564 ลว. 28 เม.ย. 64
15 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 5,500.00      - ตกลงรำคำ นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 5,500.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 5,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 264/2564 ลว. 28 เม.ย. 64
16 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กค-4842 มห. 8,671.88      - ตกลงรำคำ บริษัท โตโยต้ำ มุกดำหำร (1993) 8,671.88 บริษัท โตโยต้ำ มุกดำหำร (1993) 8,671.88 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 277/2564 ลว. 30 เม.ย. 64
17 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กข-1031 มห. 4,900.00      - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 4,900.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 4,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 278/2564 ลว. 30 เม.ย. 64
18 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กจ-6432 อบ. 2,250.00      - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 2,250.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ยำงยนต์ 2,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 279/2564 ลว. 30 เม.ย. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำงำนทำงล ำเลียงในไร่นำ 12,844.53    - ตกลงรำคำ นำยสังคม อุปคุณ 12,844.53 นำยสังคม อุปคุณ 12,844.53 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 256/2564 ลว. 22 เม.ย. 64
20 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 11,600.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 11,600.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 11,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 289/2564 ลว. 30 เม.ย. 64
21 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 6,300.00      - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 6,300.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 6,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 281/2564 ลว. 30 เม.ย. 64
22 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 595,200.00  - ตกลงรำคำ หจก.ศรีถำวร 595,200.- หจก.ศรีถำวร 595,200.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 23/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
23 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 17,000.00    - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 17,000.- นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 17,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 287/2564 ลว. 3 พ.ค. 64
24 ค่ำวัสดุท ำปุ๋ยหมัก 13,400.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ 13,400.- นำยทองดี เทพโยธำ 13,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 286/2564 ลว. 3 พ.ค. 64
25 ค่ำวัสดุท ำปุ๋ยหมัก 122,400.00  - ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ 122,400.- นำยทองดี เทพโยธำ 122,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 285/2564 ลว. 3 พ.ค. 64
26 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 221,025.00  - ตกลงรำคำ นำยสมเดช โซ่เมืองแซะ 221,025.- นำยสมเดช โซ่เมืองแซะ 221,025.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 238/2564 ลว. 8 เม.ย. 64
27 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 431,492.43  - ตกลงรำคำ นำยธนำชัย สีหำนัด 431,492.43 นำยธนำชัย สีหำนัด 431,492.43 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 247/2564 ลว. 16 เม.ย. 64
28 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมแซมหญ้ำแฝก 110,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสุวิมล บำดตำสำว 110,000.- นำงสุวิมล บำดตำสำว 110,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 187/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
29 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมแซมหญ้ำแฝก 110,000.00  - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 110,000.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 110,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 185/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
30 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมแซมหญ้ำแฝก 110,000.00  - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 110,000.- นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 110,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 186/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
31 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำและปลูกซ่อมแซมหญ้ำแฝก 110,000.00  - ตกลงรำคำ นำงสุรีย์พร  ทองเทพ 110,000.- นำงสุรีย์พร  ทองเทพ 110,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 184/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
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32 ค่ำวัดสุกำรเกษตร 34,000.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 34,000.- ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 34,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 258/2564 ลว. 23 เม.ย. 64
33 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 427,200.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักพำนิชย์ จ ำกัด 427,200.- บริษัทเสริมศักพำนิชย์ จ ำกัด 427,200.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 30/2564 ลว. 19 ม.ค. 64
34 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 44,800.00    - ตกลงรำคำ บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 44,800.- บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 44,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 288/2564 ลว. 7 พ.ค. 64
35 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 398,400.00  - ตกลงรำคำ บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 398,400.- บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 398,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 235/2564 ลว. 7 เม.ย. 64
36 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 324,800.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 324,800.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 324,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 31/2564 ลว. 19 ม.ค. 64
37 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 263,900.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 263,900.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 263,900.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 32/2564 ลว. 19 ม.ค. 64
38 ค่ำจ้ำงเหมำปรับเกล่ียคันดิน 74,979.00    - ตกลงรำคำ นำยศักดำ พิกุลหอม 74,979.- นำยศักดำ พิกุลหอม 74,979.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 289/2564 ลว. 7 พ.ค. 64
39 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพ้ืนพร้อมหว่ำน 24,250.00    - ตกลงรำคำ นำยศักดำ พิกุลหอม 24,250.- นำยศักดำ พิกุลหอม 24,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 295/2564 ลว. 13 พ.ค. 64
40 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุปุ๋ยพืชสด 8,250.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำสพำนิชย์ 8,250.- ร้ำนผกำมำสพำนิชย์ 8,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 292/2564 ลว. 12 พ.ค. 64
41 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 10,350.00    - ตกลงรำคำ นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 10,350.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 10,350.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 300/2564 ลว. 19 พ.ค. 64
42 ค่ำจ้ำงเหมำถำงป่ำตัดหญ้ำ 40,000.00    - ตกลงรำคำ นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย 40,000.- นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย 40,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 296/2564 ลว. 13 พ.ค. 64
43 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 243,600.00  - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 243,600.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 243,600.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 33/2564 ลว. 22 ม.ค. 64


