
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง

รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่

เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่ตก

ลงซื้อหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ

ขอตกลงที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 443,500.00   - คัดเลือก บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 443,500.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 443,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 21/2565 ลว.11 ม.ค.2565

ตําบลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร

2 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,700.00       - ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ 6,700.00 นายสุพรรณ ฉลองคุณ 6,700.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 82/2565 ลว.21 ม.ค.2565

3 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,700.00       - ตกลงราคา นายสีลา คํามุงคณุ 6,700.00 นายสีลา คํามุงคณุ 6,700.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 81/2565 ลว.21 ม.ค.2565

4 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 296,000.00   - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 296,000.00 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 296,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 6/2565 ลว.8 ธ.ค.2564

ตําบลดงมอน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

5 คาจางเหมาทําปายไวนิล จํานวน 2 ปาย 2,880.00       - ตกลงราคา รานโฟกัส สตูดิโอ 2,880.00 รานโฟกัส สตูดิโอ 2,880.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 86/2565 ลว.25 ม.ค.2565

6 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 351,500.00   - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 351,500.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 351,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 12/2565 ลว.9 ธ.ค.2564

ตําบลน้ําเที่ยง อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร -
7 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่นเดือนมกราคม 2565 13,120.00     - ตกลงราคา หจก.ปโตรเลียม มุกดาหาร 13,120.00 หจก.ปโตรเลียม มุกดาหาร 13,120.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 56/2565 ลว.30 ธ.ค.2564

8 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนมกราคา 2565 3,500.00       - ตกลงราคา รานรวมมิตร 3,500.00 รานรวมมิตร 3,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 57/2565 ลว.30 ธ.ค.2564

9 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ -
ตําบลหนองสูง 5 บอ ตําบลหนองสูงเหนือ 3 บอ 333,000.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 333,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 333,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 14/2565 ลว.9 ธนัวาคม 2564

ตําบลหนองสูงใต 8 บอ ตําบลบานเปา 2 บอ

อําเภอหนองสูง  จังหวัดมุกดาหาร รวม 18 บอ

10 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 296,000.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 296,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 296,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 18/2565 ลว.9 ธนัวาคม 2564

ตําบลหนองแวง อําเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

11 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 222,000.00 - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 222,000.00 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 222,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 4/2565 ลว.8 ธนัวาคม 2564

ตําบลบางทรายใหญ อําเภอเมือง จังหวัดุกดาหาร

12 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,700.00 - ตกลงราคา นางสาวสายฝน แกวศรีนวม 6,700.00 นางสาวสายฝน แกวศรนีวม 6,700.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 90/2565 ลว.1 ก.พ.2565

13 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 3 รายการ 5,800.00 - ตกลงราคา นางสาวสายฝน แกวศรีนวม 5,800.00 นางสาวสายฝน แกวศรนีวม 5,800.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 91/2565 ลว.1 ก.พ.2565

14 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 34,000.00 - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 34,000.00 นายสุพรรณ  ฉลองคณุ 34,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 94/2565 ลว.4 ก.พ.2565

15 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 296,000.00 - ตกลงราคา บริษัทเสรมิศักดิ์พานิชย จํากัด 296,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์พานิชย จํากัด 296,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 17/2565 ลว.9 ธ.ค.2564

ตําบลรมเกลา  อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร

16 คาวัสดุการเกษตร  จํานวน 2 รายการ 12,960.00 - ตกลงราคา นายสุพรรณ   ฉลองคุณ 12,960.00 นายสุพรรณ   ฉลองคณุ 12,960.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 96/2565 ลว.7 ก.พ.2565

17 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 34,000.00 - ตกลงราคา นายสีลา คํามุงคณุ 34,000.00 นายสีลา คํามุงคณุ 34,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 97/2565 ลว.7 ก.พ.2565

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนกุมภาพันธ

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2565



18 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 314,500.00   - ตกลงราคา บริษัทเสริมศักดิ์ พานิชย 314,500.00 บริษัทเสริมศักดิ์ พานิชย 314,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 16/2565 ลว.9 ธ.ค.2565
ตําบลนากอก 2 บอ ตําบลกกแดง 10 บอ ตําบลนิคมคําสรอย 5 บอ

อําเภอนิคมคาํสรอย จังหวัดมุกดาหาร

19 คาวัสดุการเกษตร(ถังหมัก/กากน้ําตาล) จํานวน 2 รายการ 57,600.00 - ตกลงราคา บริษัทเกาหาโปร จํากัด 57,600.00 บริษัทเกาหาโปร จํากัด 57,600.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 77/2565 ลว.18 ม.ค.2565

20 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 407,000.00 - ตกลงราคา หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 407,000.00 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 407,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 2/2565 ลว.8 ธ.ค.2565

ตําบลผึ่งแดด 15 บอ อําเภอเมือง
ตําบลชะโนด 5 บอ อําเภอหวานใหญ จังหวัดมุกดาหาร

21 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 25,920.00 - ตกลงราคา นางสาวสุรีย ทองเทพ 25,920.00 นางสาวสุรีย ทองเทพ 25,920.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 105/2565 ลว.14 ก.พ.2565

22 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ 333,000.00 - ตกลงราคา บริษัทเสริมศักดิ์ พานิชย 333,000.00 บริษัทเสริมศักดิ์ พานิชย 333,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 15/2565 ลว.9 ธ.ค.2565

ตําบลชะโนดนอย 4 บอ ตําบลดงหลวง 14 บอ

อําเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

23 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ จํานวน 24 บอ 443,500.00 - คัดเลือก บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 443,500.00 บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 443,500.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 20/2565 ลว.9 ธ.ค.2565

ตําบลนาโสก อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

24 คาวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุปอเทือง) จํานวน 20 ตัน 460,000.00 - ตกลงราคา นางขจร พาลึก 460,000.00 นางขจร พาลึก 460,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 102/2565 ลว.14 ก.พ.2565

25 คาวัสดุการเกษตร (เมล็ดพันธุถั่วพรา) จํานวน 5 ตัน 90,000.00 - ตกลงราคา นางคําผุน คําลือไชย 90,000.00 นางคาํผุน คําลือไชย 90,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 196/2565 ลว.14 ก.พ.2565

26 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ จํานวน 24 บอ 441,700.00 - คัดเลือก หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 441,700.00 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 441,700.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 24/2565 ลว. 12 ม.ค.2565

ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

27 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนาฯพ้ืนที่ จํานวน 24 บอ 441,600.00 - คัดเลือก หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 441,600.00 หจก.เพชรรวมสาสนมุกดาหาร 441,600.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 22/2565 ลว. 12 ม.ค.2565

ตําบลคําอาฮวน อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

28 คาวัสดุการเกษตร (กากน้ําตาล) จํานวน 1 รายการ 12,000.00 - ตกลงราคา รานผกามาศพานิชย 12,000.00 รานผกามาศพานิชย 12,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 106/2565 ลว.15 ก.พ.2565

29 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 1 รายการ 40,000.00 - ตกลงราคา บริษัท เกาหาโปร จํากัด 40,000.00 บริษัท เกาหาโปร จํากัด 40,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 108/2565 ลว.17 ก.พ.2565

30 คาวัสดุการเกษตร (ถังหมัก) จํานวน 1 รายการ 20,000.00 - ตกลงราคา บริษัท เกาหาโปร จํากัด 20,000.00 บริษัท เกาหาโปร จํากัด 20,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 107/2565 ลว.17 ก.พ.2565


