
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027134481

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

57,150.00 บาท

57,150.00 บาท

1930100109446 นายสกุลศักดิ์  หมอกม่วง 57,150.00วัสดุการเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1930100109446 นายสกุลศักดิ์  หมอกม่วง 650214107615 บส 45/2565 02/02/2565 57,150.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027354348

จ้างค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8,120.00 บาท

8,120.00 บาท

3800901083485 โพธิ์ทองการพิมพ์ 8,120.00ค่าใข้จ่ายในการฝึกอบรม (ค่าจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์)1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3800901083485 โพธิ์ทองการพิมพ์ 650214306790 บส 51/2565 04/02/2565 8,120.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027193311

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21,000.00 บาท

21,000.00 บาท

3930500645058 นายทนงค์   แสงเกิด 21,000.00วัสดุการเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500645058 นายทนงค์   แสงเกิด 650214155282 บส 50/2565 04/02/2565 21,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027377483

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

5,520.00 บาท

5,520.00 บาท

3930500645058 นายทนงค์   แสงเกิด 5,520.00วัสดุการเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500645058 นายทนงค์   แสงเกิด 650214307649 บส 53/2565 11/02/2565 5,520.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027381712

ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15,000.00 บาท

15,000.00 บาท

3909800773327 นางสาวเจนจิรา รมณารักษ์ 15,000.00วัสดุการเกษตร1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3909800773327 นางสาวเจนจิรา รมณารักษ์ 650214311080 บส 55/2565 14/02/2565 15,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027378737

จ้างซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 1146 พัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

6,200.00 บาท

6,200.00 บาท

3930500748205 ปิยเดชแอร์ 6,200.00ซ่อมเปลี่ยนวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กค 1146 พัทลุง1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500748205 ปิยเดชแอร์ 650214309045 บส 54/2565 14/02/2565 6,200.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027429299

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ             คลองปากพะเนียด แบบเลขที่พด.12 พท.16/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

327,200.00 บาท

327,200.00 บาท

0933563000648 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภูผารุ่งเรือง 327,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ปากพะเนียด                         แบบเลขที่พด.12 พท.16/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933563000648 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรภูผารุ่งเรือง 650322010425 สจ 10/2565 11/03/2565 327,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027424991

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองปากพะเนียด แบบเลขที่ พด.12 พท.15/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

385,700.00 บาท

385,700.00 บาท

0933543000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้วการก่อสร้าง 385,700.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ปากพะเนียด แบบเลขที่        พด.12 พท.15/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933543000022
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้วการ

ก่อสร้าง
650322009839 สจ 9/2565 11/03/2565 385,700.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027419542

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองฝาละมี  แบบเลขที่ พด.12 พท.14/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

306,700.00 บาท

306,700.00 บาท

0933556000697 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงปัญญา  การโยธา 306,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ฝาละมี  แบบเลขที่ พด.12 พท.14/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933556000697
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงปัญญา  การ

โยธา
650322012403 สจ 14/2565 15/03/2565 306,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027411786

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองฝาละมี  แบบเลขที่ พด.12 พท.10/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

346,200.00 บาท

346,200.00 บาท

0933556000697 ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงปัญญา  การโยธา 346,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ฝาละมี                                แบบเลขที่ พด.12 พท.10/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933556000697
ห้างหุ้นส่วนจำกัด  แสงปัญญา  การ

โยธา
650322011896 สจ 13/2565 15/03/2565 346,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027407797

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองลำปำ  แบบเลขที่ พด.12 พท.9/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

89,900.00 บาท

89,900.00 บาท

1449900098387 พลวัฒน์การโยธา 89,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ลำปำ                                  แบบเลขที่ พด.12 พท.9/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1449900098387 พลวัฒน์การโยธา 650322011848 สจ 15/2565 15/03/2565 89,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027404150

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำลำปำ       แบบเลขที่ พด.12 พท.7/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

308,200.00 บาท

308,200.00 บาท

0935555000130 บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ จำกัด 308,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำลำปำ

แบบเลขที่ พด.12 พท.7/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935555000130
บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ

จำกัด
650322011583 สจ 12/2565 11/03/2565 308,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027377270

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองเคร็ง  แบบเลขที่ พด.12 พท.3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

236,600.00 บาท

236,600.00 บาท

0933564001044 ไสยางวัสดุก่อสร้าง 236,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

เคร็ง แบบเลขที่ พด.12 พท.3/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933564001044 ไสยางวัสดุก่อสร้าง 650322011798 สจ 17/2565 15/03/2565 236,000.00
ส่งงานล่าช้ากว่า

กำหนด
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027391787

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองลำปำ  แบบเลขที่ พด.12 พท.6/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

371,400.00 บาท

371,400.00 บาท

1900900123826 เพชรทนงค์ 371,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ลำปำ แบบเลขที่ พด.12 พท.6/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 1900900123826 เพชรทนงค์ 650322014497 สจ 16/2565 15/03/2565 371,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027385993

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองลำปำ  แบบเลขที่ พด.12 พท.4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

328,700.00 บาท

328,700.00 บาท

0935555000130 บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ จำกัด 328,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

ลำปำ แบบเลขที่ พด.12 พท.4/2565  (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935555000130
บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ

จำกัด
650322011570 สจ 11/2565 11/03/2565 328,000.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65027369080

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลองเคร็ง  แบบเลขที่ พด.12 พท.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

293,600.00 บาท

293,600.00 บาท

0933562000946 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญา การก่อสร้าง 293,500.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำพื้นที่ลุ่ม-ดอน โครงการเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำคลอง

เคร็ง  แบบเลขที่ พด.12 พท.1/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933562000946
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรพญา การ

ก่อสร้าง
650322014362 สจ 18/2565 15/03/2565 293,500.00 ส่งงานตามกำหนด เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037363883

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่ พด.12 พท.น.3/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

72,200.00 บาท

72,200.00 บาท

0935555000130 บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ จำกัด 72,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่

พด.12 พท.น.3/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0935555000130
บริษัท  เค.เอ็น.การโยธา และธุรกิจ

จำกัด
650322019180 สจ 24/2565 24/03/2565 72,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037359236

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่ พด.12 พท.น.2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

408,800.00 บาท

408,800.00 บาท

0933543000022 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้วการก่อสร้าง 408,800.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่

พด.12 พท.น.2/2565 (70.13.17.06 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933543000022
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เรืองแก้วการ

ก่อสร้าง
650322019133 สจ 21/2565 23/03/2565 408,800.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037354881

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่ พด.12 พท.น.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

354,600.00 บาท

354,600.00 บาท

0933563000087 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ธีระวัฒน์ 354,000.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา แบบเลขที่

พด.12 พท.น.1/2565 (70.13.17.06 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933563000087 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ธีระวัฒน์ 650322019101 สจ 28/2565 24/03/2565 354,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037312506

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ที่สูง)แบบเลขที่ พด.12 พท.น.4/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

262,500.00 บาท

262,500.00 บาท

3930500712987 สุวัฒน์ ปล้องใหม่ 262,300.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา (ที่สูง) แบบ

เลขที่ พด.12 พท.น.4/2565 (72.14.15.11 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500712987 สุวัฒน์ ปล้องใหม่ 650322013599 สจ 19/2565 16/03/2565 262,300.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037142615

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร (เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก) แบบเลขที่ พด.12 พท.ส.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

250,800.00 บาท

250,800.00 บาท

0933563000087 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ธีระวัฒน์ 250,500.00

ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัย

ทางการเกษตร (เสี่ยงภัยน้ำท่วมซ้ำซาก) แบบเลขที่ พด.12 พท.ส.1/2565

(70.17.15.05 )

1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0933563000087 ห้างหุ้นส่วนจำกัด พูนทรัพย์ธีระวัฒน์ 650322006021 สจ 7/2565 07/03/2565 250,500.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037136863

จ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning by Agri-map) แบบเลขที่ พด.12 พท.ซ.1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

41,500.00 บาท

41,500.00 บาท

3930500889828 โพธิ์ทองวัสดุก่อสร้าง 41,500.00
ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (zoning

by Agri-map) แบบเลขที่ พด.12 พท.ซ.1/2565 (70.17.15.05 )
1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500889828 โพธิ์ทองวัสดุก่อสร้าง 650322005850 สจ 8/2565 07/03/2565 41,500.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037134728

จ้างขุดกล้าหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

40,000.00 บาท

40,000.00 บาท

3930500230435 นางหนูเนือง  ทองไสย 40,000.00ขุดกล้าหญ้าแฝก เพื่อส่งเสริม1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3930500230435 นางหนูเนือง  ทองไสย 650314111124 บส 57/2565 28/02/2565 40,000.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

กรมพัฒนาที่ดิน

65037103843

ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7,870.00 บาท

7,870.00 บาท

3900100579074 ไพศาลเซ็นเตอร์ 7,870.00วัสดุสำนักงาน1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3900100579074 ไพศาลเซ็นเตอร์ 650314087700 บส 58/2565 28/02/2565 7,870.00 ส่งงานครบถ้วน เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


