
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 12,000.00      - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 60/2566 ลว.29 ธ.ค. 65

2 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 9,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ศรีดี 9,000.00 นางสาววนิดา ศรีดี 9,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 61/2566 ลว.29 ธ.ค. 65

3 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท พาลึก 7,500.00 นายสวาท พาลึก 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 62/2566 ลว.29 ธ.ค. 65

4 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายตูล ทองพ้ัว 7,500.00 นายตูล ทองพ้ัว 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 63/2566 ลว.29 ธ.ค. 65

5 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายธีรศกัดิ์ ทองพ้ัว 7,000.00 นายธีรศกัดิ์ ทองพ้ัว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 64/2566 ลว.29 ธ.ค. 65

6 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายมิตรสัน โทนทา 7,500.00 นายมิตรสัน โทนทา 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 19/2566 ลว. 1 พ.ย.65

7 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายนันทพัฒน ทองพ้ัว 7,000.00 นายนันทพัฒน ทองพั้ว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 65/2566 ลว.29 ธ.ค.65

8 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมบัตร รูปดี 7,000.00 นายสมบัตร รูปดี 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 66/2566 ลว.29 ธ.ค.65

9 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนมกราคม 2566 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว.1 ต.ค.65

10 คาจางเหมางานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการเพื่อสนับสนุน 400,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์พานิชย  400,000.00 บริษัท เสรมิศักดิ์พานิชย  400,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 37/2565 ลว. 26 พ.ค.65
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมในพื้นท่ี Agri-map  บ.หนองสระพัง อ.นิคมคําสรอย

11 คาจางเหมางานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการเพื่อสนับสนุน 200,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพลาย 200,000.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพลาย 200,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 16/2566 ลว. 23 ม.ค.66
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมในพื้นที่ Agri-map บ.หนองโอ อ.หนองสูง 100 ไร

12 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่จัดการ 499,960.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.นาคูการโยธา 499,960.00 หจก.นาคูการโยธา 499,960.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 14/2566 ลว. 19 ม.ค.66
ปญหาท่ีดินทํากินพ้ืนท่ีบานนาหัวภ ูแปลท่ี 1 ม.9 ต.นาโสก อ.เมือง จํานวน 200 ไร

13 คาจางเหมางานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 350,200.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์พานิชย  350,200.00 บริษัท เสรมิศักดิ์พานิชย  350,200.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 6/2566 ลว. 1 ธ.ค.65
พื้นที่ ต.ดงหลวง จํานวน 11 บอ  ต.หนองบัว จํานวน 6 บอ  อ.ดงหลวง รวม 17 บอ 

14 คาจางเหมางานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 350,200.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์พานิชย  350,200.00 บริษัท เสรมิศักดิ์พานิชย  350,200.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 8/2566 ลว. 1 ธ.ค.65
พ้ืนท่ี ต.ชะโนด จํานวน 15 บอ ต.พังแดง จํานวน 2 บอ  อ.ดงหลวง รวม 17 บอ

15 คาซื้อกากน้ําตาล จํานวน 5,700 กก. 85,500.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด เอสคอนสตัคชัน 85,500.00 หจก.พีแอนด เอสคอนสตัคชัน 85,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 96/2566 ลว. 25 ม.ค.66

16 คาซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4 รายการ 2,820.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.1 มุกดาหาร 2,820.00 หจก.1 มุกดาหาร 2,820.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 86/2566 ลว. 18 ม.ค.66

17 คาวัสดุการเกษตรถังพลาสติก จํานวน 228 ใบ 114,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เกาหาโปร 114,000.00 บริษัท เกาหาโปร 114,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 94/2566 ลว. 19 ม.ค.66

18 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการ Zoimg by Agri-Map 490,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพลาย 490,000.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพลาย 490,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 20/2566 ลว. 26 ม.ค.66

พ้ืนที่ บ.คําพอก แปลงที่ 1 ม.10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง

19 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการ Zoimg by Agri-Map 410,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพลาย 410,000.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพลาย 410,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 21/2566 ลว. 26 ม.ค.66

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี  28  กุมภาพันธ  2566



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ในการซื้อหรือจาง

พ้ืนที่ บ.คําพอก แปลงที่ 2 ม.10 ต.โนนยาง อ.หนองสูง

20 คาวัสดุการเกษตร (ถังหมัก) 50 ใบ 25,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เกาหาโปร 25,000.00 บริษัท เกาหาโปร 25,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 14/2566 ลว. 26 ต.ค.66

21 คาจางเหมางานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 329,600.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 329,600.01 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 329,600.01 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 1/2566 ลว. 30 พ.ย.64

พ้ืนท่ี ต.รมเกลา จํานวน 11 บอ ต.นิคมคําสรอย จํานวน 5 บอ

อ.นิคมคําสรอย รวม 16 บอ

22 คาจางเหมางานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 267,800.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.บุดสดี การโยธา 267,800.00 หจก.บุดสดี การโยธา 267,800.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 11/2566 ลว. 15 ธ.ค.66

พื้นที่  ต.บางทรายใหญ จํานวน 6 บอ    ต.นาสีนวน  จํานวน 7 บอ

อ.เมือง จ.มุกดาหาร รวม 13 บอ

23 คาจางเหมางานกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาด 1,260 ลบ.ม 432,600.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 432,600.00 บริษัท เสรมิศักดิ์ พานิชย 432,600.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 7/2566 ลว. 1 ธ.ค.65

พื้นที่ ต.หนองแคน จํานวน 9 บอ ต.กกตูม  จํานวน 12 บอ

 อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร รวม 21 บอ

24 คาวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น เดือน ม.ค.65 153,20.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ปโตรเลียม มุกดาหาร 153,20.00 หจก.ปโตรเลียม มุกดาหาร 153,20.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 68/2566 ลว. 29 ธ.ค.65

25 คาจางเหมางานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการเพื่อสนับสนุน 300,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพาย 300,000.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพาย 300,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 27/2566 ลว. 3 ก.พ.66

การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมในพื้นที่ Agri-map บ.คําชะอี  150 ไร

26 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการสงเสริมและพัมนาอาชีพ 499,900.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.นาคูการโยธา 499,900.00 หจก.นาคูการโยธา 499,900.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 17/2566 ลว. 25 ม.ค.66

เพ่ือแกไขปญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร บ.นาหัวภู แปลงที2่

27 คาจางเหมาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําพื้นที่โครงการพระราชดําริ 499,890.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 499,869.00 บริษัท เสรมิศักดิ์ พานิชย 499,869.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 24/2566 ลว. 3 ก.พ.66

พ้ืนที่ บ.คําผักกูด จํานวน 250 ไร

28 คาจางเหมาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําพื้นที่โครงการพระราชดําริ 499,960.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 499,960.00 บริษัท เสรมิศักดิ์ พานิชย 499,960.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 23/2566 ลว. 27 ม.ค.66

พ้ืนที่ บ.นาหินกอง จํานวน 250 ไร

29 คาจางเหมางานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการเพื่อสนับสนุน 499,980.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์ พานิชย 499,980.00 บริษัท เสรมิศักดิ์ พานิชย 499,980.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 25/2566 ลว. 3 ก.พ.66

การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสมในพื้นท่ี Agri-map บ.ชะโนดนอย อ.ดงหลวง 250 ไร

30 คาเชาเครื่องถายเอกสาร เดือน ม.ค.66 3,500.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 3,500.00 รานรวมมิตร 3,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 67/2566 ลว. 29 ธ.ค.65

31 คาซื้อวัสดุการเกษตร จํานวน 5 รายการ 46,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.พี แอนด เอสคอนสตรัคชั่น 46,000.00 หจก.พี แอนด เอสคอนสตรัคชั่น 46,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 100/2566 ลว. 2 ก.พ.66
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32 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ําโครงการสงเสริม 499,980.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพาย 499,980.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพาย 499,980.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 19/2566 ลว. 26 ม.ค.66

และพัฒนาอาชีพเพื่อแกไขปญหาที่ดินทํากิน ของเกษตรกร

พ้ืนที่บ.ตาเปอะ จํานวน 200 ไร

33 คาจางเหมาจัดระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการ Agri-map 490,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.นาคูการโยธา 490,000.00 หจก.นาคูการโยธา 490,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 18/2566 ลว. 25 ม.ค.66

พ้ืนที่บ.นาหัวภู ม.9 ต.นาโสก จํานวน 245 ไร

34 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 18,900.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสุพรรณ ฉลองคุณ 18,900.00 นายสุพรรณ ฉลองคุณ 18,900.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 104/2566 ลว. 8 ก.พ.66

35 คาจางเหมาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ 499,990.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ญาณภัทร กอสราง 499,990.00 หจก.ญาณภทัร กอสราง 499,990.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 15/2566 ลว. 23 ม.ค.66

บานนาตะแบง ม.4 จํานวน 200 ไร -

36 คาจางเหมาจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ําในพ้ืนที่ 499,940.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ญาณภัทร กอสราง 499,990.00 หจก.ญาณภทัร กอสราง 499,990.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 22/2566 ลว. 26 ม.ค.66

บ.นาเสือหลาย ม.3 จํานวน 200 ไร -

37 คาจางเหมาจัดทําระบบอนุรกัษดินและน้ําโครงการคทช. 499,970.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซพัพาย 499,970.00 หจก.ทรัพยเจริญรุงเรืองซัพพาย 499,970.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 30/2566 ลว. 13 ก.พ.66

พ้ืนที่ บ.ตาเปอะ แปลง 2 จํานวน 200 ไร

38 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาก 1,260 ลบ.ม 309,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 309,000.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 309,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 4/2566 ลว. 30 พ.ย.65

พื้นท่ี ต.นาอุดม จํานวน 5 บอ ต.โชคชัย จํานวน 3 บอ -

ต.ดอนตาล จํานวน 7 บอ รวม 15 บอ -

39 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน ขนาก 1,260 ลบ.ม 309,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 309,000.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 309,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 5/2566 ลว. 30 พ.ย.65

พื้นที่ ต.ปาไม จํานวน 8 บอ ต.บานบาก จํานวน 7 บอ รวม 15 บอ

40 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 16,800.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสีดา คํามงคณุ 16,800.00 นายสีดา คํามงคณุ 16,800.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 108/2566 ลว. 9 ก.พ.66

41 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 8,400.00 วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท คนหมั่น 8,400.00 นายสวาท คนหมั่น 8,400.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 107/2566 ลว. 9 ก.พ.66

42 คาจางเหมาทําปายจัดกิจกรรมวันหมอดินอาสา จํานวน 5 ปาย 4,640.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานโฟกัสสตูดิโอ 4,640.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 4,640.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 88/2566 ลว. 18 ม.ค.66

-


