
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 10,615.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 10,615.- ร้ำนรวมโชค 10,615.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 342/2564 ลว.22 มิ.ย. 64
2 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ กง-7481 มห. 7,800.00      - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์ 7,800.- หจก.สหกิจ คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์ 7,800.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 183/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
3 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ 1,430.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,430.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,430.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 333/2564 ลว. 15 มิ.ย. 64
4 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 2,310.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,310.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,310.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 332/2564 ลว.15 มิ.ย. 64
5 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 3,055.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 3,055.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 3,055.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 335/2564 ลว.16 มิ.ย. 64
6 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 2,600.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,600.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 334/2564 ลว.16 มิ.ย. 64
7 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,000.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 345/2564 ลว.24 มิ.ย. 64
8 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 679,200.00  - ตกลงรำคำ บริษัท บี แอนด์ เอส โดโลไลม์ จ ำกัด 679,200.- บริษัท บี แอนด์ เอส โดโลไลม์ จ ำกัด 679,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 34/2564 ลว.21 พ.ค. 64
9 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 40,800.00    - ตกลงรำคำ หจก.กำญจนบุรี โดโลไมท์ 40,800.- หจก.กำญจนบุรี โดโลไมท์ 40,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 322/2564 ลว.7 มิ.ย. 64

10 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 173,400.00  - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 173,400.- นำยทองดี  เทพโยธำ 173,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 305/2564 ลว. 21 พ.ค. 64
11 ค่ำจ้ำงเหมำปลูกหญ้ำแฝก 50,000.00    - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 50,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 344/2564 ลว. 23 มิ.ย. 64
12 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 34,000.00    - ตกลงรำคำ นำงขจร พำลึก 34,000.- นำงขจร พำลึก 34,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 347/2564 ลว. 25 มิ.ย. 64
13 ค่ำจ้ำงเหมำขุดสระเก็บน้ ำโครงกำร 1 ต ำบล 120,020.67  - ตกลงรำคำ หจก.ไหมฟ้ำมุกดำหำร 120,020.67 หจก.ไหมฟ้ำมุกดำหำร 120,020.67 รำคำเหมำะสม สัญญำเลขท่ี  35/2564 ลว. 25 พ.ค. 64
14 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน มิ.ย. 64 19,180.00    - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 19,180.- หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 19,180.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 316/2564 ลว. 31 พ.ค. 64
15 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 1,300.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,300.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 357/2564 ลว. 2 ก.ค. 64
16 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำย เดือน มิ.ย. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 314/2564 ลว. 28 พ.ค. 64
17 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 2,550.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 2,550.- ร้ำนรวมโชค 2,550.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 208/2564 ลว. 5 ก.ค. 64
18 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยสต๊ิกเกอร์ 780.00         - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 780.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 780.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 363/2564 ลว. 6 ก.ค. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 7,500.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 7,500.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 7,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 362/2564 ลว. 6 ก.ค. 64
20 ค่ำซ้ือน้ ำหมักชีวภำพ 37,141.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 37,141.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 37,141.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 379/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
21 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 13,600.00    - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 13,600.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 13,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 553/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
22 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 10,200.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 10,200.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 10,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 375/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
23 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 37,141.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 37,141.- นำยทองดี  เทพโยธำ 37,141.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 378/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
24 ค่ำจ้ำงเหมำไถพรวนพ้ืนท่ีพร้อมพว่ำนเมล็ดพันธ์ุ 11,000.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 11,000.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 11,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 382/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
25 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุถ่ัวพร้ำ 108,000.00  - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ 108,000.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ 108,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 380/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
26 ค่ำซ้ือวัสดุกำรเกษตร 13,600.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ 13,600.- นำยทองดี เทพโยธำ 13,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 377/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
27 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 7,500.00      - ตกลงรำคำ นำยสุพรรณ ฉลองคุณ 7,500.- นำยสุพรรณ ฉลองคุณ 7,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 381/2564 ลว. 9 ก.ค. 64
28 ค่ำซ้ือน้ ำหมักชีวภำพ 17,537.00    - ตกลงรำคำ นำยศักดำ พิกุลหอม 17,537.- นำยศักดำ พิกุลหอม 17,537.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 387/2564 ลว. 12 ก.ค. 64
29 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงเหล็ก 3,200.00      ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 3,200.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 3,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 391/2564 ลว. 15 ก.ค. 64
30 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 12,000.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี เทพโยธำ 12,000.- นำยทองดี เทพโยธำ 12,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 392/2564 ลว. 15 ก.ค. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564


