
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง

รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาซื้อปูนโดโลไมท จํานวน 120 ตัน 204,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิสวัสดิ์  204,000.00 หจก.ภูมิสวัสดิ์  204,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 103/2565 ลว.14 ก.พ.2565

2 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธ 120,000.00   - วิธีเฉพาะเจาะจง นางคาํผุน คําลือไชย 120,000.00 นางคาํผุน คําลือไชย 120,000.00 ราคาเหมาะสม ขอกลงจางเลขที่ 10/2565 ลว.8 ต.ค.2565

3 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 45,000.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นางจร พาลึก 45,000.00 นางจร พาลึก 45,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 11/2565 ลว.8 ต.ค.2565

4 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 81,000.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร ทองเทพ 81,000.00 นางสาวสุรียพร ทองเทพ 81,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 13/2565 ลว.8 ต.ค.2565

5 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 83,700.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นางบรรจง คําลือไชย 83,700.00 นางบรรจง คําลือไชย 83,700.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 12/2565 ลว.8 ต.ค.2565

6 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 67,500.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสายฝน แกวศรีนวม 67,500.00 นางสาวสายฝน แกวศรีนวม 67,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 14/2565 ลว.8 ต.ค.2565

7 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 67,500.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นายอนุชา  เสียงล้ํา 67,500.00 นายอนุชา  เสียงล้ํา 67,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 15/2565 ลว.8ต.ค.2565

8 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 67,500.00     - วิธีเฉพาะเจาะจง นายศักดา  พิกุลหอม 67,500.00 นายศักดา  พิกุลหอม 67,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 17/2565 ลว.8 ต.ค.2565

9 คาจางเหมาดูแลรักษาหญาแฝกในแปลงขยายพันธุ 67,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสุวิมล บาดตาสาด 67,500.00 นางสุวิมล บาดตาสาด 67,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 18/2565 ลว.8 ต.ค.2565

10 คาเชาเครื่องถายเอกสารประจําเดือนมีนาคม 2565 3,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 3,500.00 รานรวมมิตร 3,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 123/2565 ลว.28 ก.พ.2565

11 คาวัสดุนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเดือน มี.ค.2565 12,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 12,000.00 หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 12,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 154/2565 ลว.31 มี.ค.2565

12 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 3 ราย 25,500.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร ทองเทพ 25,500.00 นางสาวสุรียพร ทองเทพ 25,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 149/2565 ลว.23 มี.ค.2565

13 คาวัสดุการเกษตรปูนโดโลไมท จํานวน 6 ตัน 10,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ภูมิสวัสดิ์  10,200.00 หจก.ภูมิสวัสดิ์  10,200.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 121/2565 ลว.24 ก.พ.2565

14 คาซื้อเมล็ดพันธุ(ปอเทือง)จํานวน 2.4 ตัน 55,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางขจร พาลึก 55,200.00 นางขจร พาลึก 55,200.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 144/2565 ลว.22 มี.ค.2565

15 คาซื้อเมล็ดพันธุถั่วพรา จํานวน 5 ตัน 90,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางคาํผุน คําลือไชย 90,000.00 นางคาํผุน คําลือไชย 90,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 146/2565 ลว.22 มี.ค.65

16 คาซื้อเมล็ดพันธุปอเทือง จํานวน 8 ตัน 184,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางขจร พาลึก 184,000.00 นางขจร พาลึก 184,000.00 ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 145/2565 ลว.22 มี.ค.2565

17 คาวัสทําปุยหมัก จํานวน 3 ราย 5,800.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุรียพร ทองเทพ 5,800.00 นางสาวสุรียพร ทองเทพ 5,800.00 ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งางเลขที่ 141/2565 ลว.17 ม.ีค.2565

18 คาจางจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการการ 558,363.50 - E- Didding หจก.ศักดิ์นาแซงธุรกิจ 558,363.50 หจก.ศักดิ์นาแซงธรุกิจ 558,363.50 ราคาที่เหมาะสม สัญญาเลขที่ 30/2565 ลว.24 มี.ค.2565

ผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมฯ บานหนองสระพัง ม.7

ตําบลกกแดง อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

19 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝกพรอมขนสง 200,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางคาํพุน  คําลือไชย 200,000.00 นางคาํพุน  คําลือไชย 200,000.00 ราคาที่เหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 10/2565 ลว.8 ต.ค.2565

ดูแลหาแฝกในแปลงเพาะชํา จํานวน 800,000 กลา

20 คาจางเหมาขุดแยกหนอหญาแฝกพรอมขนสงดูแลหญาแฝกในแปลงเพาะชํา 75,000.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง นางขจร พาลึก 75,000.00 นางขจร พาลึก 75,000.00 ราคาที่เหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 11/2565 ลว.8 ต.ค.2565

จํานวน 300,000 กลา

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนเมษายน

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี  29  เมษายน  2565



21 คาจางเหมาโครงการพัฒนาที่ดินเพ่ือสนับสนุน 598,500.00   - E- Didding หจก.นาคูการโยธา 598,500.00 หจก.นาคูการโยธา 598,500.00 ราคาที่เหมาะสม สัญญาเลขที่ 31/2565 ลว.24 มี.ค.2565

การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่เหมาะสมตาม

Agri-Map บานนามน ม.7 ตําบลบางทรายนอย

อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร 

22 คาวัสดุคอมพิวเตอร จํานวน 2 ราย 8,040.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทยนูี้ ไอซิสเต็ม 8,040.00 บริษัทยนูี้ ไอซิสเต็ม 8,040.00 ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง เลขที่ 133/2565 ลว.14มี.ค.2565

23 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 299,200.00 - วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.ญาณภัทรกอสราง 299,200.00 หจก.ญาณภัทรกอสราง 299,200.00 ราคาที่เหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 167/2565 ลว.20 เม.ย.2565


