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ซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 7,916.00             - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 7,916.- ร้ำนรวมโชค 7,916.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 181/2564 ลว.11 มี.ค. 64
2 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 415,800.00        - ตกลงรำคำ หจก.ศรีถำวร 415,800.- หจก.ศรีถำวร 415,800.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 22/2564 ลว. 18 ม.ค. 64
3 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 360,000.00        - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 360,000.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 360,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 25/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
4 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 324,000.00        - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 324,000.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 324,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 26/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
5 ค่ำซ้ือพันธ์ุไม้ยืนต้นโตเร็ว 18,000.00           - ตกลงรำคำ ร้ำนออมสินพันธ์ุไม้ 18,000.- ร้ำนออมสินพันธ์ุไม้ 18,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 194/2564 ลว.25 มี.ค. 64
6 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 304,582.89        - ตกลงรำคำ นำยถำวร ศรีจันทร์ 304,582.89 นำยถำวร ศรีจันทร์ 304,582.89 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 167/2564 ลว. 1 มี.ค. 64
7 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 370,500.00        - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 370,500.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 370,500.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 27/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
8 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 382,850.00        - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 382,850.- บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 382,850.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 27/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
9 ค่ำจ้ำงเหมำจัดท ำแปลงขยำยพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก 65,000.00           - ตกลงรำคำ นำงค ำผ่น ค ำลือไชย 65,000.- นำงค ำผ่น ค ำลือไชย 65,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 183/2564 ลว. 24 มี.ค. 64

10 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 108,838.85        - ตกลงรำคำ บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 108,838.85 บริษัทเสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 108,838.85 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 189/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
11 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 70,049.09           - ตกลงรำคำ นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 70,049.09 นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 70,049.09 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 188/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
12 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 12,920.00           - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 12,920.- หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 12,920.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 166/2564 ลว.25 ก.พ. 64
13 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 860.00                - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 860.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 860.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 182/2564 ลว.23 มี.ค. 64
14 ค่ำวัสดุคอมพิวเตอร์ 4,230.00             - ตกลงรำคำ บริษัท ยูนิต้ี ซิสเต็ม จ ำกัด 4,230.- บริษัท ยูนิต้ี ซิสเต็ม จ ำกัด 4,230.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 195/2564 ลว.25 มี.ค. 64
15 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน มี.ค. 64 3,000.00             - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 165/2564 ลว.25 มี.ค. 64
16 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 79,500.00           - ตกลงรำคำ นำยสมัย ปัญญำ 79,500.- นำยสมัย ปัญญำ 79,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 208/2564 ลว.30 มี.ค. 64
17 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 51,500.00           - ตกลงรำคำ นำยสมัย ปัญญำ 51,500.- นำยสมัย ปัญญำ 51,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 202/2564 ลว.29 มี.ค. 64
18 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 47,500.00           - ตกลงรำคำ นำยสมัย ปัญญำ 47,500.- นำยสมัย ปัญญำ 47,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 203/2564 ลว.30 มี.ค. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 17,818.10           - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 17,818.10 หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 17,818.10 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 156/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
20 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 241,732.45        - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 241,732.45 หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 241,732.45 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 157/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
21 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 220,000.00        - ตกลงรำคำ นำงสุวิมล บำดตำสำว 220,000.- นำงสุวิมล บำดตำสำว 220,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 187/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
22 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 220,000.00        - ตกลงรำคำ นำงสุรีย์พร ทองเทพ 220,000.- นำงสุรีย์พร ทองเทพ 220,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 184/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
23 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 220,000.00        - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 220,000.- นำยสุพรรณ  ฉลองคุณ 220,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 186/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
24 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 220,000.00        - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 220,000.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 220,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 185/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
25 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ บต-1265 มห. 5,800.00             - ตกลงรำคำ ร้ำน รัก ช กำรช่ำง 5,800.- ร้ำน รัก ช กำรช่ำง 5,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 231/2564 ลว.2 เม.ย. 64
26 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กง-7481 มห. 8,396.29             - ตกลงรำคำ บริษัท มิตรซูมุกดำหำร มอเตอร์ส 8,396.29 บริษัท มิตรซูมุกดำหำร มอเตอร์ส 8,396.29 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 229/2564 ลว.1 เม.ย. 64
27 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 310,000.00        - ตกลงรำคำ บริษัท เสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 310,000.- บริษัท เสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 310,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 28/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
28 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำในไร่นะนอกเขตฯ 310,000.00        - ตกลงรำคำ บริษัท เสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 310,000.- บริษัท เสริมศักด์ิพำนิชย์ จ ำกัด 310,000.- รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี 28/2564 ลว. 22 ม.ค. 64
29 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุปอเทือง 184,000.00        - ตกลงรำคำ นำยขจร พำลึก 184,000.- นำยขจร พำลึก 184,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 232/2564 ลว.5 เม.ย. 64
30 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 22,125.77           - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 22,125.77 หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 22,125.77 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 160/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
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31 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 120,866.23        - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 120,866.23 หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 120,866.23 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 159/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
32 ค่ำจ้ำงเหมำขุดบ่อดักตะกอนดิน 120,866.23        - ตกลงรำคำ หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 120,866.23 หจก.เพชรรวมสำส์น มุกดำหำร 120,866.23 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 161/2564 ลว. 23 ก.พ. 64
33 ค่ำเช้ือถังหมัก 60,000.00           - ตกลงรำคำ บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 60,000.- บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 60,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 237/2564 ลว.7 เม.ย. 64
34 ค่ำซ้ือปุ๋ยหมัก 48,280.00           - ตกลงรำคำ นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 48,280.- นำยสีลำ ค ำมุงคุณ 48,280.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 234/2564 ลว.7 เม.ย. 64
35 ค่ำซ้ือถังหมัก 36,000.00           - ตกลงรำคำ บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 36,000.- บริษัท เก้ำห้ำโปร จ ำกัด 36,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 236/2564 ลว.7 เม.ย. 64
36 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 6,480.00             - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 6,480.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 6,480.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 148/2564 ลว.11 ก.พ. 64
37 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำย 2,880.00             - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 2,880.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 2,880.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 209/2564 ลว.30 มี.ค. 64
38 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 279,000.00        - ตกลงรำคำ นำยสำยันต์  วรรณโท 279,000.- นำยสำยันต์  วรรณโท 279,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 213/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
39 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 380,728.50        - ตกลงรำคำ นำยบุญมี สีหำนัด 380,728.50 นำยบุญมี สีหำนัด 380,728.50 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 214/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
40 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 1 431,492.42        - ตกลงรำคำ นำยถำวร ศรีจันทร์ 431,492.42 นำยถำวร ศรีจันทร์ 431,492.42 รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 212/2564 ลว. 31 มี.ค. 64
41 ค่ำจ้ำงเหมำปรับรูปแปลงนำลักษณะท่ี 2 265,230.00        - ตกลงรำคำ นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 265,230.- นำยสมเดช  โซ่เมืองแซะ 265,230.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 238/2564 ลว. 8 เม.ย. 64
42 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 238,000.00        - ตกลงรำคำ ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 238,000.- ร้ำนกิติยำภรณ์กำรเกษตร 238,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 252/2564 ลว. 22 เม.ย. 64
43 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 30,000.00           - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 30,000.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 30,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 233/2564 ลว. 5 เม.ย. 64
44 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 12,000.00           - ตกลงรำคำ นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 12,000.- นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 12,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 241/2564 ลว. 9 เม.ย. 64
45 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงรถยนต์ กข-7567 มห. 11,810.45           - ตกลงรำคำ บริษัทโตโยต้ำมุกดำหำร 11,810.45 บริษัทโตโยต้ำมุกดำหำร 11,810.45 รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 248/2564 ลว. 20 เม.ย. 64
46 ค่ำจ้ำงเหมำคัดแยกท ำควำมสะอำดบรรจุกระสอบปอเทือง 54,000.00           - ตกลงรำคำ นำงขจร  พำลึก 54,000.- นำงขจร  พำลึก 54,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 251/2564 ลว. 21 เม.ย. 64
47 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 35,500.00           - ตกลงรำคำ นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 35,500.- นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 35,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 250/2564 ลว. 21 เม.ย. 64
48 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยกิจกรรม 24,000.00           - ตกลงรำคำ นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 24,000.- นำยชัยวัฒน์  สีลำรัตน์ 24,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 230/2564 ลว. 2 เม.ย. 64


