
ล ำดบัที่ งำนทีจ่ัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงนิทีจ่ะซ้ือ

หรอืจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำและรำคำทีเ่สนอ

ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำทีต่กลงซ้ือ              
 หรอืจ้ำง

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ

เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำหรอืขอ้ตกลงทีใ่นกำร
ซ้ือหรอืจ้ำง

1 ค่าจ้างเหมาซ่อมบ ารุงรถยนต์ กง 7481 มห. 1,399.56      - ตกลงราคา บริษทัมิตรซูมุกดาหารมอเตอร์ จ ากัด 1,399.56 บริษทัมิตรซูมุกดาหารมอเตอร์ จ ากัด 1,399.56 ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 301/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63
2 ค่าวสัดุคอมพวิเตอร์ 4,540.00      - ตกลงราคา บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ ากัด 4,540.- บริษทั ยูนิต้ี ไอที ซิลเต็ม จ ากัด 4,540.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 316/2563 ลว. 22 ก.ค. 63
3 ค่าวสัดุน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ค. 6,750.00      - ตกลงราคา หจก.ปโิตรเลียม มุกดาหาร 6,750.- หจก.ปโิตรเลียม มุกดาหาร 6,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 300/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63
4 ค่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร เดือน ก.ค.63 3,000.00      - ตกลงราคา ร้านรวมมิตร 3,000.- ร้านรวมมิตร 3,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 297/2563 ลว. 30 มิ.ย. 63
5 ค่าซ้ือพนัธุ์กล้าหญ้าแฝก จ านวน 100,000กล้า 25,000.00    - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 319/2563 ลว. 24 ก.ค. 63
6 ค่าวสัดุการเกษตร 17,000.00    - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 17,000.- นางขจร  พาลึก 17,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 325/2563 ลว. 29 ก.ค. 63
7 ค่าซ้ือเมล็ดพนัธุ์ปอเทือง จ านวน 2,500 กก. 82,500.00    - ตกลงราคา ร้านผกามาศพาณิชย์ 82,500.- ร้านผกามาศพาณิชย์ 82,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 320/2563 ลว. 24 ก.ค. 63
8 ค่าวสัดุการเกษตร 51,000.00    - ตกลงราคา นายขจร  พาลึก 51,000.- นายขจร  พาลึก 51,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 312/2563 ลว. 24 ก.ค. 63
9 ค่าวสัดุการเกษตร 64,000.00    - ตกลงราคา น.ส.สายฝน  แก้วศรีนวม 64,000.- น.ส.สายฝน  แก้วศรีนวม 64,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 324/2563 ลว. 29 ก.ค. 63

10 ค่าวสัดุการเกษตร 16,000.00    - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 16,000.- นายประดิษฐ์  โสดา 16,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 327/2563 ลว. 30 ก.ค. 63
11 ค่าวสัดุการเกษตร 34,000.00    - ตกลงราคา นายประดิษฐ์  โสดา 34,000.- นายประดิษฐ์  โสดา 34,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 326/2563 ลว. 30 ก.ค. 63
12 ค่าวสัดุการเกษตร 32,000.00    - ตกลงราคา นายทองดี  เทพโยธา 32,000.- นายทองดี  เทพโยธา 32,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 515/2563 ลว. 30 ก.ค. 63
13 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 3,300.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 3,300.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 3,300.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 334/2563 ลว. 7 ส.ค. 63
14 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 2,250.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 2,250.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 2,250.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 335/2563 ลว. 10 ส.ค. 63
15 ค่าวสัดุการเกษตร 33,750.00    - ตกลงราคา นายอิทธกิร  ไพรศรี 33,750.- นายอิทธกิร  ไพรศรี 33,750.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 332/2563 ลว. 4 ส.ค. 63
16 ค่าวสัดุท าปุย๋หมัก พด. 68,000.00    - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 68,000.- นางขจร  พาลึก 68,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 522/2563 ลว. 4 ส.ค. 63
17 ค่าวสัดุการเกษตร 15,600.00    - ตกลงราคา นายสีลา  ค ามุงคุณ 15,600.- นายสีลา  ค ามุงคุณ 15,600.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 336/2563 ลว. 10 ส.ค. 63
18 ค่าวสัดุจัดประชุม 3,800.00      - ตกลงราคา ร้านรวมโชค 3,800.- ร้านรวมโชค 3,800.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 347/2563 ลว. 21 ส.ค. 63
19 ค่าจ้างเหมาท าปา้ย 1,500.00      - ตกลงราคา ร้านโฟกัสสตูดิโอ 1,500.- ร้านโฟกัสสตูดิโอ 1,500.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 348/2563 ลว. 21 ส.ค. 63
20 ค่าจ้างเหมาปลูกหญ้าแฝก 25,000.00    - ตกลงราคา นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- นางค าผุ่น  ค าลือไชย 25,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 342/2563 ลว. 17 ส.ค. 63
21 ค่าวสัดุการเกษตร 68,000.00    - ตกลงราคา นางขจร  พาลึก 68,000.- นางขจร  พาลึก 68,000.- ราคาเหมาะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้าง 343/2563 ลว. 17 ส.ค. 63
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สถำนีพัฒนำทีด่นิมกุดำหำร
วันที ่31 สิงหำคม 2563


