
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำร
ซ้ือหรือจ้ำง

1 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 4,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,000.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 4,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 437/2564 ลว. 23 ส.ค. 64
2 ค่ำซ้ือคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 37,800.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 37,800.- ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 37,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 440/2564 ลว. 25 ส.ค. 64
3 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำย เดือน ก.ค. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 353/2564 ลว. 30 มิ.ย. 64
4 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ส.ค. 64 8,600.00      - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 8,600.- หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 8,600.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 403/2564 ลว. 30 ก.ค. 64
5 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ส.ค. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 404/2564 ลว. 30 ก.ค. 64
6 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 9,000.00      - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 9,000.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 9,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 441/2564 ลว.26 ส.ค. 64
7 ค่ำวัสดุกำรเกษตร (ปูนโดโลไมท์) 255,000.00  - ตกลงรำคำ หจก.ภูมิสวัสด์ิ 255,000.- หจก.ภูมิสวัสด์ิ 255,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 420/2564 ลว. 16 ส.ค. 64
8 ค่ำวัดสุกำรเกษตร 15,990.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนจักรวำล 15,990.- ร้ำนจักรวำล 15,990.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 450/2564 ลว. 1 ก.ย 64
9 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 22,990.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนจักรวำล 22,990.- ร้ำนจักรวำล 22,990.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 449/2564 ลว. 1 ก.ย. 64

10 ค่ำซ้ือพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝก 45,000.00    - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 45,000.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 45,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 444/2564 ลว. 30 ส.ค. 64
11 ค่ำวัสดุกำรเกษตร(กำกน้ ำตำล) 36,000.00    - ตกลงรำคำ หจก.ภูมิสวัสด์ิ 36,000.- หจก.ภูมิสวัสด์ิ 36,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 451/2564 ลว. 1 ก.ย. 64
12 ค่ำคุรุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่(กล้องดิจิตอล) 25,000.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 25,000.- ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 25,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 454/2564 ลว. 3 ก.ย. 64
13 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโครงกำร 8,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 8,000.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 8,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 452/2564 ลว. 2 ก.ย. 64
14 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 20,000.00    - ตกลงรำคำ ร้ำน ป ภัทรรุ่งเรือง 20,000.- ร้ำน ป ภัทรรุ่งเรือง 20,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 458/2564 ลว. 7 ก.ย. 64
15 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 6,000.00      - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 6,000.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 6,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 459/2564 ลว. 7 ก.ย. 64
16 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 18,000.00    - ตกลงรำคำ ร้ำน ป ภัทรรุ่งเรือง 18,000.- ร้ำน ป ภัทรรุ่งเรือง 18,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 458/2564 ลว. 7 ก.ย. 64
17 ค่ำวัสดุส ำนักงำน 4,299.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมโชค 4,299.- ร้ำนรวมโชค 4,299.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 447/2564 ลว. 31 ส.ค. 64
18 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลและบ ำรุงรักษำแปลงปลูกทรัพยกร 5,500.00      - ตกลงรำคำ นำงขจร  พำลึก 5,500.- นำงขจร  พำลึก 5,500.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 462/2564 ลว. 10 ก.ย. 64
19 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยพลำสวูด 1,995.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,995.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 1,995.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 467/2564 ลว. 15 ก.ย. 64
20 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 955.00         - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 955.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 955.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 466/2564 ลว. 14 ก.ย. 64
21 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงป้ำยสังกะสี 2,400.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,400.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 2,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 467/2564 ลว. 14 ก.ย. 64
22 ค่ำจ้ำงเหมำก ำจัดวัชพืช แปลงฟ้ำทะลำยโจร 7,900.00      - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 7,900.- นำงค ำผุ่น  ค ำลือไชย 7,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 471/2564 ลว. 15 ก.ย. 64
23 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยโปสเตอร์ 8,070.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 8,070.- ร้ำนโฟกัส สตูดิโอ 8,070.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 474/2564 ลว. 17 ก.ย. 64
24 ค่ำจ้ำงเหมำถำงป่ำและตัดหญ้ำภำยในสถำนีฯ 8,300.00      - ตกลงรำคำ นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย8,300.- นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย8,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 469/2564 ลว. 15 ก.ย. 64
25 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 17,000.00    - ตกลงรำคำ สวนกิตติศ กด์ิ 17,000.- สวนกิตติศ กด์ิ 17,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 472/2564 ลว. 16 ก.ย. 64
26 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 13,800.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 13,800.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 13,800.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 470/2564 ลว. 15 ก.ย. 64
27 ค่ำติดต้ังระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ 46,000.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 46,000.- ร้ำนซีซีทีวี ฟอร์ยู 46,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 476/2564 ลว. 17 ก.ย. 64
28 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะรถยนต์ กข-1031 มห. 7,900.00      - ตกลงรำคำ หจก.สหกิจ  คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์ 7,900.- หจก.สหกิจ  คำร์เซอร์วิส แอนด์ ยำงยนต์ 7,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 480/2564 ลว. 21 ก.ย. 64
29 ค่ำจ้ำงเหมำปรับปรุงภูมทัศน์บริเวณอำคำรส ำนักงำน 11,930.00    - ตกลงรำคำ นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย 11,930.- นำยวีระยุทธ์  ค ำลือไชย 11,930.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 473/2564 ลว. 16 ก.ย. 64
30 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน ก.ย. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 446/2564 ลว. 31 ส.ค. 64
31 ค่ำซ้ือวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน ก.ย. 64 11,300.00    - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 11,300.- หจก.ปิโตรเล่ียม มุกดำหำร 11,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 453/2564 ลว. 2 ก.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร
วันท่ี 30 กันยายน 2564


