
ล ำดับที่ งำนทีจั่ดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินทีจ่ะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธซ้ืีอหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ               
หรอืจ้ำง

เหตุผลที่
คัดเลือกโดยสรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืขอ้ตกลงทีใ่นกำร
ซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าวัสดุส านักงาน 11,819.00    - ตกลงราคา ร้านรวมโชค 11,819.- ร้านรวมโชค 11,819.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 259/2563 ลว. 5 ม.ิย. 63
2 ค่าวัสดุการเกษตร 8,500.00      - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกว้ศรีนวม 8,500.- น.ส.สายฝน  แกว้ศรีนวม 8,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 273/2563 ลว. 16 ม.ิย. 63
3 ค่าจา้งเหมาไถกลบตอซังหว่านเมล็ดพันธุ์ 10,000.00    - ตกลงราคา นายเดชา  เสียงล้ า 10,000.- นายเดชา  เสียงล้ า 10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 284/2563 ลว. 18 ม.ิย. 63
4 ค่าวัสดุการเกษตร 42,000.00    - ตกลงราคา ร้านผกามาสพานิชย์ 42,000.- ร้านผกามาสพานิชย์ 42,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 292/2563 ลว. 22 ม.ิย. 63
5 ค่าจา้งเหมาไถกลบตอซังหว่านเมล็ดพันธุ์ 5,300.00      - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 5,300.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 5,300.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 288/2563 ลว. 19 ม.ิย. 63
6 ค่าจา้งเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝก 220,000.00  - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แกว้ศรีนวม 220,000.- น.ส.สายฝน  แกว้ศรีนวม 220,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 87/2563 ลว. 11 ม.ีค. 63
7 ค่าจา้งเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝก 220,000.00  - ตกลงราคา น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 220,000.- น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 220,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 86/2563 ลว. 11 ม.ีค. 63
8 ค่าจา้งเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝก 220,000.00  - ตกลงราคา นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 220,000.- นายสุพรรณ  ฉลองคุณ 220,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 88/2563 ลว. 11 ม.ีค. 63
9 ค่าจา้งเหมาปรับเกล่ียคันดิน 139,800.00  - ตกลงราคา นายสันติพัชญ์  สิทธิพันธ์ 139,800.- นายสันติพัชญ์  สิทธิพันธ์ 139,800.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 262/2563 ลว. 8 ม.ิย. 63

10 ค่าจา้งเหมาเคร่ืองจกัรกลปฏบิติังาน 291,871.20  - ตกลงราคา นายสี  โซ่เมืองแซะ 291,871.20 นายสี  โซ่เมืองแซะ 291,871.20 ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 263/2563 ลว. 8 ม.ิย. 63
11 ค่าจา้งเหมาปรับเกล่ียคันดิน 83,400.00    - ตกลงราคา นายสันติพัชญ์  สิทธิพันธ์ 83,400.- นายสันติพัชญ์  สิทธิพันธ์ 83,400.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 267/2563 ลว. 9 ม.ิย. 63
12 ค่าจา้งเหมาขุดแยกหน่อหญ้าแฝก 220,000.00  - ตกลงราคา นางสุวิมล  บาดตาสาว 220,000.- นางสุวิมล  บาดตาสาว 220,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี 89/2563 ลว. 11 ม.ีค. 63
13 ค่าจา้งเหมาท าปา้ย 3,300.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกสัสตูดิโอ 3,300.- ร้านโฟกสัสตูดิโอ 3,300.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 299/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63
14 ค่าจา้งเหมาท าปา้ย 1,560.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกสัสตูดิโอ 1,560.- ร้านโฟกสัสตูดิโอ 1,560.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 296/2563 ลว. 26 ม.ิย. 63
15 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสารเดือน ม.ิย. 3,000.00      - ตกลงราคา ร้านรวมมิตร 3,000.- ร้านรวมมิตร 3,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 251/2563 ลว. 29 พ.ค. 63
16 ค่าจา้งเหมาขุดบอ่ดักตะกอน 225,200.00  - ตกลงราคา บริษัท พิตรพิบลู จ ากดั 225,200.- บริษัท พิตรพิบลู จ ากดั 225,200.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 170/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
17 ค่าจา้งเหมาขุดบอ่ดักตะกอน 225,200.00  - ตกลงราคา บริษัท พิตรพิบลู จ ากดั 225,200.- บริษัท พิตรพิบลู จ ากดั 225,200.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 170/2563 ลว. 27 พ.ค. 63
18 ค่าจา้งเหมาขุดบอ่ดักตะกอน 45,040.00    - ตกลงราคา หจก.ศ. ศรีถาวร 45,040.- หจก.ศ. ศรีถาวร 45,040.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 185/2563 ลว. 23 ม.ิย. 63
19 ค่าจา้งเหมาขุดบอ่ดักตะกอน 160,112.20  - ตกลงราคา หจก.ศ. ศรีถาวร 160,112.20.- หจก.ศ. ศรีถาวร 160,112.20.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 248/2563 ลว. 17 ม.ิย. 63
20 ค่าวัสดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ม.ิย. 7,550.00      - ตกลงราคา หจก.ปโิตรเล่ียมมุกดาหาร 7,550.- หจก.ปโิตรเล่ียมมุกดาหาร 7,550.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 250/2563 ลว. 29 พ.ค. 63
21 ค่าวัสดุการเกษตร 70,000.00    - ตกลงราคา บริษัท เกา้หา้โปร จ ากดั 70,000.- บริษัท เกา้หา้โปร จ ากดั 70,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 298/2563 ลว. 30 ม.ิย. 63
22 ค่าจา้งเหมาติดต้ังผ่าม่านหน้าต่าง 10,000.00    - ตกลงราคา ร้านจกัรวาลผ้าม่าน 10,000.- ร้านจกัรวาลผ้าม่าน 10,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 304/2563 ลว. 2 ก.ค. 63
23 ค่าวัสดุการเกษตร 665,000.00  - ตกลงราคา หจก.ภมูิสวัสด์ิ 665,000.- หจก.ภมูิสวัสด์ิ 665,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 266/2563 ลว. 9 ม.ิย. 63
24 ค่าพันธุก์ล้าหญ้าแฝก 25,000.00    - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 307/2563 ลว. 9 ก.ค. 63
25 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาและปลูกซ่อมหญ้าแฝก 110,000.00  - ตกลงราคา น.ส.สุรีย์พร ทองเทพ 110,000.- น.ส.สุรีย์พร ทองเทพ 110,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 86/2563 ลว. 11 ม.ีค. 63
26 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาและปลูกซ่อมหญ้าแฝก 110,000.00  - ตกลงราคา น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 110,000.- น.ส.สุรีย์พร  ทองเทพ 110,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 89/2563 ลว.11 ม.ีค. 63
27 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาแปลงขยายพันธุห์ญ้าแฝก 90,000.00    - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 90,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 90,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 206/2563 ลว.12 พ.ค. 63
28 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาและปลูกซ่อมหญ้าแฝก 110,000.00  - ตกลงราคา น.ส.สายฝน แกว้ศรีนวม 110,000.- น.ส.สายฝน แกว้ศรีนวม 110,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 87/2563 ลว.11 ม.ีค. 63
29 ค่าจา้งเหมาดูแลรักษาและปลูกซ่อมหญ้าแฝก 110,000.00  - ตกลงราคา นายสุพรรณ ฉลองคุณ 110,000.- นายสุพรรณ ฉลองคุณ 110,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลง เลขท่ี 471/2563 ลว.11 ม.ีค. 63
30 ค่าจา้งเหมาท าปา้ย 4,850.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกสั 4,850.- ร้านโฟกสั 4,850.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 305/2563 ลว. 8 ก.ค 63
31 ค่าจา้งเหมาซ่อมบ ารุงยานพาหนะ กง 7481 มห. 9,679.22      - ตกลงราคา บริษัท มิตรซูมุกดาหาร 9,679.22 บริษัท มิตรซูมุกดาหาร 9,679.22 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 308/2563 ลว. 9 ก.ค. 63
32 ค่าจา้งเหมาขุดแยกหญ้าแฝกพร้อมดูแลหญ้าแฝก 150,000.00  - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 150,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 150,000.- ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี  206/2563 ลว. 12 พ.ค. 63
33 ค่าจา้งเหมากอ่สร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ า 88,008.16    - ตกลงราคา หจก.ศ.ศรีถาวร 88,008.16 หจก.ศ.ศรีถาวร 88,008.16 ราคาเหมาะสม ข้อตกลงเลขท่ี  306/2563 ลว. 9 ก.ค. 63
34 ค่าจา้งเหมาปลูกหญ้าแฝกโครงการอา่งเกบ็น้ า 25,000.00    - ตกลงราคา นางค าผุ่น ค าลือไชย 25,000.- นางค าผุ่น ค าลือไชย 25,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจา้ง 312/2563 ลว. 20 ก.ค. 63

สรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน กรกฎำคม
สถำนีพัฒนำทีด่ินมุกดำหำร
วันที ่31 กรกฎำคม 2563


