
ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ในการซื้อหรือจาง

1 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 12,000.00      - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 นางสายฝน  คําลือไชย 12,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 3/2566 ลว.1 ต.ค 65

2 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 9,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาววนิดา ศรีดี 9,000.00 นางสาววนิดา ศรีดี 9,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 5.3/2566 ลว.1 ต.ค 65

3 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท พาลึก 7,500.00 นายสวาท พาลึก 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 16/2566 ลว.1 พ.ย 65

4 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายตูล ทองพ้ัว 7,500.00 นายตูล ทองพ้ัว 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 18/2566 ลว.1 พ.ย 65

5 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายธีรศกัดิ์ ทองพ้ัว 7,000.00 นายธีรศกัดิ์ ทองพ้ัว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 5.2/2566 ลว.1 ต.ค.65

6 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,500.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายมิตรสัน โทนทา 7,500.00 นายมิตรสัน โทนทา 7,500.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 19/2566 ลว.1 พ.ย.65

7 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายนันทพัฒน ทองพ้ัว 7,000.00 นายนันทพัฒน ทองพั้ว 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขท่ี 5.1/2566 ลว.1 ต.ค.65

8 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสมบัตร รูปดี 7,000.00 นายสมบัตร รูปดี 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 18/2566 ลว.1 พ.ย.65

9 คาจางเหมาเอกชนปฏิบัติงานของสวนราชการเดือนธันวาคม2565 7,000.00        - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 นางสาวบัวทอง สุพร 7,000.00 ราคาเหมาะสม ขอตกลงจางเลขที่ 5/2566 ลว.1 ต.ค.65

10 คาจางเหมาทําสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด พรอมปายไวนิล จํานวน 14 ราย 15,430.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานโฟกัสสตูดิโอ 15,430.00 รานโฟกัสสตูดิโอ 15,430.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 55/2566 ลว.9 ธ.ค.65

11 คาจางเหมาทําสติ๊กเกอรติดฟวเจอรบอรด พรอมปายไวนิล จํานวน 5 ราย 5,460.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานศิลปมุก 5,460.00 รานศิลปมุก 5,460.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 54/2566 ลว.9 ธ.ค.65

12 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 170,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.พีแอนด เอสคอนสตรัคช่ัน 170,000.00 หจก.พีแอนด เอสคอนสตรัคชั่น 170,000.00 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซื้อ/ส่ังจางเลขท่ี 73//2566 ลว.9 ม.ค.66

13 คาวัสดุน้ํามันเช้ือเพลิงและหลอล่ืน เดือน ธันวาคม 2565 16,660.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 16,660.00 หจก.ปโตรเลียมมุกดาหาร 16,660.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั้งจางเลขที่ 49/2566 ลว. 30 พ.ย.65

14 คาเชาเครื่องถายเอกสารเดือนธันวาคม 2565 3,500.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานรวมมิตร 3,500.00 รานรวมมิตร 3,500.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/ส่ังจากจางเลขที่ 50/2566 ลว. 30 พ.ย.65

15 คาซื้อกระสอบบรรจุปอเทือง จํานวน 1 รายการ 7,680.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานกิติยาภรณการเกษตร 7,680.00 รานกิติยาภรณการเกษตร 7,680.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 59/2566 ลว. 26 ธ.ค.65

16 คาจางเหมาไถกลบตอซัง จํานวน 50 ไร 17,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสุรีพร ทองเทพ 17,000.00 นางสุรีพร ทองเทพ 17,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 58/2566 ลว. 23 ธ.ค.65

17 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. 288,400.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 288,400.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 288,400.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 2/2566 ลว. 30 พ.ย.65

พ้ืนที่ตําบลบานนากอก อําเภอนิคมคาํสรอย

จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน 14  บอ

18 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. 370,800.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 370,800.00 หจก.เพชรรวมสาสน มุกดาหาร 370,800.00 ราคาเหมาะสม สัญญาจางเลขที่ 3/2566 ลว. 30 พ.ย.65

พ้ืนที่ตําบลหนองแวง อําเภอนิคมคําสรอย

จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน 18  บอ

19 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทานขนาด 1,260 ลบ.ม. 391,400.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.บุดสดี การโยธา 391,400.00 หจก.บุดสดี การโยธา 391,400.00 ราคาเหมาะสม สัญญาจางเลขที่ 12/2566 ลว. 15 ธ.ค.65

พ้ืนที่ ตําบลโพนทราย อําเภอเมือง

จังหวัดมุกดาหาร  จํานวน 19 บอ

20 คาจางเหมาไถพรอมหวานพืช จํานวน 25 ไร 16,250.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นางสาวสรุียพร ทองเทพ 16,250.00 นางสาวสุรียพร ทองเทพ 16,250.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 76/2566 ลว. 9 ม.ค. 66

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมกราคม

สถานีพฒันาท่ีดินมุกดาหาร

วันท่ี  31  มกราคม  2566



ลําดับที่ งานที่จัดซ้ือจัดจาง
 วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง

 ราคา

กลาง
วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผูไดรับการคัดเลือกและราคาที่

ตกลงซ้ือหรือจาง

เหตุผลที่คัดเลือก

โดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือขอตกลง

ที่ในการซื้อหรือจาง

21 คาจางเหมาไถกลบตอซังโครงการสงเสริมการใชสารอินทรีย จํานวน 50 ไร 17,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท คนหมั่น 17,000.00 นายสวาท คนหมั่น 17,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 75/2566 ลว. 9 ม.ค. 66

22 คาวัสดุการเกษตร จํานวน 2 รายการ 6,800.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสวาท คนหมั่น 6,800.00 นายสวาท คนหมั่น 6,800.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 84/2566 ลว. 13 ม.ค. 66

23 คาจางเหมางานกอสรางแหลงในไรนา พื้นที่ 412,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สิริประภา การโยธา จํากัด 412,000.00 บริษัท สิริประภา การโยธา จํากัด 412,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 9/2566 ลว. 13 ธ.ค. 65

ต.บานซง จํานวน 7 บอ

ต.หนองเอียน จํานวน 1 บอ

ต.เหลาสรางกอ จํานวน 1 บอ

ต.คําบก จํานวน 6 บอ

ต.น้ําเที่ยง จํานวน 6 บอ

อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร รวม 20 บอ

24 คาจางเหมางานกอสรางแหลงในไรนา พื้นที่ 412,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท สิริประภา การโยธา จํากัด 412,000.00 บริษัท สิริประภา การโยธา จํากัด 412,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 10/2566 ลว. 13 ธ.ค. 65

ต.หนองสูงเหนือ จํานวน 1 บอ

ต.หนองสูงใต จํานวน 6 บอ

ต.หนองสูง จํานวน 7 บอ

ต.บานเปา จํานวน 6 บอ

อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร รวม 20 บอ

25 คาจางเหมางานจัดทําระบบอนุรักษดินและน้ํา โครงการ Agri-map 400,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง บริษัท เสริมศักดิ์พานิชย (กันเงินป 65) 400,000.00 บริษัท เสริมศักดิ์พานิชย (กันเงินป 65) 400,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 36/2566 ลว. 26 พ.ค. 65

พ้ืนที่ บ.หนองหนาปลอง ม.4 ต.บานเหลา อ.คําชะอี จ.มุกดาหาร 

26 คาจางเหมางานจัดทํานะบบอนุรักษดินและน้ําโครงการ Agri-map 400,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.ญาณภทัร กอสราง(เงินกันป 65) 400,000.00 หจก.ญาณภัทร กอสราง(เงินกันป 65 ) 400,000.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 39/2566 ลว. 27 พ.ค. 65

พ้ืนท่ี บ.หนองหมากสุก ม.9 ต.ดงหลวง อ. ดงหลวง จ.มุกดาหาร

27 คาจางเหมาไถกลบตอซังเพ่ืออินทรียวตัถุ จํานวน 50 ไร 17,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายทองดี เทพโยธา 17,000.00 นายทองดี เทพโยธา 17,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจางเลขท่ี 79/2566 ลว. 10 ม.ค. 66

28 คาจางเหมาไถกลบตอซัง จํานวน 50 ไร 17,000.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายสีลา คํามงคณุ 17,000.00 นายสีลา คํามงคณุ 17,000.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 85/2566 ลว. 17 ม.ค. 66

29 คาจางเหมาขุดสระเก็บน้ําในไรนา พื้นที่ 391,400.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง หจก.บุดสดี การโยธา 391,400.00 หจก.บุดสดี การโยธา 391,400.00 ราคาเหมาะสม สัญญาเลขที่ 13/2566 ลว. 15 ธ.ค. 65

ต.ดงบอน จํานวน 10 บอ

ต.ผึ่งแดด จํานวน 6 บอ

ต.ชะโนด จํานวน 3 บอ อ.หวานใหญ

จ.มุกดาหาร รวม 10 บอ
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30 คาจางเหมาทําปายประชาสัมพันธ จํานวน 2 รายการ 6,400.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานศิลปมุก 6,400.00 รานศิลปมุก 6,400.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 87/2566 ลว. 18 ม.ค. 66

31 คาจางเหมาเปลี่ยนยางแบตเตอรี่ หมายเลขทะเบียน กข-1031 มห. 3,407.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง รานจิตรอาหลั่ยยนต 3,407.00 รานจิตรอาหลั่ยยนต 3,407.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 19/2566 ลว. 18 ม.ค. 66

32 คาจางเหมาซอมบํารุงรกัษารถยนต หมายเลขทะเบียน กข-1031 มห. 8,860.00 - วธีิเฉพาะเจาะจง นายจนศักดิ์ พาลึก 8,860.00 นายจนศักดิ์ พาลึก 8,860.00 ราคาเหมาะสม ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 98/2566 ลว. 18 ม.ค. 66


