
ล ำดับท่ี งำนท่ีจัดซ้ือจัดจ้ำง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้ำง
 รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำท่ีตกลงซ้ือหรือจ้ำง

เหตุผลท่ี
คัดเลือกโดย

สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำหรือข้อตกลงท่ีในกำรซ้ือ
หรือจ้ำง

1 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 25,650.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 25,650.- นำยทองดี  เทพโยธำ 25,650.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 301/2564 ลว.19 พ.ค. 64
2 ค่ำจ้ำงเหมำดูแลรักษำหญ้ำแฝกในแปลงขยำยพันธ์ุ 75,000.00    - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 75,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 75,000.- รำคำเหมำะสม ข้อตกลงเลขท่ี 183/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
3 ค่ำเช่ำเคร่ืองถ่ำยเอกสำร เดือน พ.ค. 64 3,000.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนรวมมิตร 3,000.- ร้ำนรวมมิตร 3,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 274/2564 ลว.30 เม.ย.64
4 ค่ำวัสดุน้ ำมันเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน เดือน พ.ค. 64 12,000.00    - ตกลงรำคำ หจก.ปิโตรเลียมมุกดำหำร 12,000.- หจก.ปิโตรเลียมมุกดำหำร 12,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 273/2564 ลว.30 เม.ย.64
5 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 11,900.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 11,900.- นำยทองดี  เทพโยธำ 11,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 306/2564 ลว.21 พ.ค. 64
6 ค่ำซ้ือเมล็ดพันธ์ุ 11,900.00    - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 11,900.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 11,900.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 849/2564 ลว.24 พ.ค. 64
7 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 22,400.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนผกำมำศพำณิชย์ 22,400.- ร้ำนผกำมำศพำณิชย์ 22,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 307/2564 ลว.21 พ.ค. 64
8 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 14,000.00    - ตกลงรำคำ นำยทองดี  เทพโยธำ 14,000.- นำยทองดี  เทพโยธำ 14,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 304/2564 ลว.21 พ.ค. 64
9 ค่ำจ้ำงเหมำซ่อมแซมเรือนเพำะช ำกล้ำไม้ 8,000.00      - ตกลงรำคำ นำยคิด  โสดำ 8,000.- นำยคิด  โสดำ 8,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 291/2564 ลว.12 พ.ค. 64

10 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 3,710.00      - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 3,710.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 3,710.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 315/2564 ลว. 28 พ.ค. 64
11 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 24,300.00    - ตกลงรำคำ นำงบรรจง  ค ำลือไชย 24,300.- นำงบรรจง  ค ำลือไชย 24,300.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 317/2564 ลว. 1 มิ.ย. 64
12 ค่ำจ้ำงเหมำเปล่ียนยำงรถยนต์ กง- 7481 มห. 19,200.00    - ตกลงรำคำ หจก.มุกดำกำรยำง 19,200.- หจก.มุกดำกำรยำง 19,200.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 325/2564 ลว. 8 มิ.ย. 64
13 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 14,400.00    - ตกลงรำคำ น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 14,400.- น.ส.สำยฝน  แก้วศรีนวม 14,400.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 321/2564 ลว. 7 มิ.ย. 64
14 ค่ำจ้ำงเหมำท ำป้ำยไวนิล 810.00         - ตกลงรำคำ ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 810.- ร้ำนโฟกัสสตูดิโอ 810.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 327/2564 ลว. 10 มิ.ย. 64
15 ค่ำจ้ำงเหมำขุดแยกหน่อหญ้ำแฝก 125,000.00  - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 125,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 125,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 183/2564 ลว. 24 มี.ค. 64
16 ค่ำวัสดุกำรเกษตร 28,250.00    - ตกลงรำคำ ร้ำนต๊ิกป๊อกพันธ์ุไม้ 28,250.- ร้ำนต๊ิกป๊อกพันธ์ุไม้ 28,250.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 331/2564 ลว. 14 มิ.ย. 64
17 ค่ำซ้ือพันธ์ุกล้ำหญ้ำแฝกจ ำนวน 200,000กล้ำ 50,000.00    - ตกลงรำคำ นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 50,000.- นำงค ำผุ่น ค ำลือไชย 50,000.- รำคำเหมำะสม ใบส่ังซ้ือ/ส่ังจ้ำง 339/2564 ลว. 18 มิ.ย. 64

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
สถานีพัฒนาท่ีดินมุกดาหาร
วันท่ี 30 มิถุนายน 2564


